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OSMANLI DEVLET VE SOLOMON I:

MERET’TE HÂKMYET MÜCADELES (1752-1768)

Ensar KÖSE*

Oz

Imeret Kral V. Aleksandr’n ölümünden sonra, yerine olu I. Solomon geçti.

Fakat daha sonra Osmanl Devleti ile baz problemler yaad için 762’de görevi-
ne son verildi. Osmanl Devleti tarafndan, 1768’e kadar geçen sürede Solomon’u
cezalandrmak ve îmeret’te düzeni salamak için bölgeye birkaç defa askerî sefer
yapldysa da, herhangi bir netice elde edilemedi. Sonunda Austos 1768’de Ba-
datck Kalesi yaknlarnda, Osmanl devlet adamlaryla isyanc Solomon arasnda
yüz yüze bir görüme yapld. Bu tarihî görümede, iki taraf arasndaki bütün an-
lamazlk konular üzerinde konuuldu. Solomon, Osmanl heyetine baz belgeler
verdi ve affedilmesini istedi. Bunlar arasnda Gürcü dilinde yazlm olan kendi
özel mektuplar da vard. te bu çalmada, hem 1768’e kadar Osmanl Devleti ile
I. Solomon arasnda, meret’e hâkim olma mücadelesi ele alnacak; hem de söz ko-
nusu görümeye ait mektuplar ve dier belgeler yardmyla, Osmanl-Rus savann
hemen öncesinde Bat Gürcistan’da, siyasî dengelerin Rusya lehine nasl deitiine
iaret edilmeye çallacaktr.

Anahtar Kelimeler: Osmanl Devleti, Gürcistan, meret, Solomon I, Rusya.

Abstract

OTTOMAN STATE AND SOLOMON I:

STRÜGGLE FOR DOMINANCE IN MERET (1752-1768)

After the death ofAlexander V King of Imereti in 1 752, Prince Solomon came to
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ENSAR KÖSE

Giri

Kafkasya, onlarca farkl etnik milletin, srt srta vermi dalarn eteklerinde

yüzyllardr beraber yaad kadim bir medeniyet alandr. Gürcüler de bu

corafyann en eski sakinlerindendir. Yunanllar ve Romallarn berya dedikleri

Gürcü topraklarn, Araplar ve Farslarn Kür rmana atfen “Kür Ülkesi”

manasna gelen Gürcistan olarak adlandrdklar bilinir. uram Dalan, Gürcistan

corafyasn dou ve bat olmak üzere ikiye ayrr. Bu iki bölge arasnda belirgin

kültür farkllklar vardr. Bölge siyasî bakmdan tarih boyunca parçaldr. Douda

merkezi Tiflis ehri olan Kartli ve Zegem merkezli Kahet krallklar yer alr. Bat

Gürcistan’n en büyük siyasî teekkülü, merkezi Kutais olan meret kralldr.

Bunun yan sra meret’ in batsnda Megrel ve Gürel prenslikleri yer alr. Kez

Acara ad verilen Kpçak Türkü kökenli Müslüman Gürcülerin yaad yer ile

Atabek Ülkesi olarak adlandrlan bölge de Bat Gürcistan’dadr 1

. te söz konusu

parçal yapda, bu aratrmada ele alnacak ksm, Osmanl kaynaklarnda hanlk/

meliklik eklinde idare edildii söylenen ve Açkba ya da Baaçk eklinde

zikredilen, buna karlk yabanc literatürde meret Krall adyla kaydedilen

bölgedir.

imeret krallar her ne kadar Osmanl Devleti’ne siyasî yönden bal
olmasalar da, görevlerinin padiah tarafndan bir beratla tasdik edilmesi, onlarn

meruiyetlerini tamamlayan çok mühim bir meseleydi. Nitekim bu çalmada

Kafkasya ve Gürcistan’n tarih ve corafyasna dair birçok yabanc ve yerli aratrma yaplmtr.
Tafsilat için u çalmalara baklabilir: Sadk Müfit Bilge, Osmanl Ça ’nda Kafkasya, 1454-
1829 (Tarih-Toplum-Ekonomi), stanbul 2012; David Marshall Lang, Last Years ofthe Georgian
Monarchy, 1658-1832, NewYork 1 957; ayn.mlf., A Modem History ofGeorgia, London 1962;
ayn.mlfi. Gürcüler, çev. Neenur Domaniç, stanbul 1 997; W. E. D. Ailen, A History ofGeorgian
Peoplefrom the Beginning Down to the Russian Conquest in the Nineteenth Century, New York
1971; Büynük ölçüde Lang ve Allen’in eserlerine atfla dier bir kitap: Ronald Grigor Suny, The
Making ofthe Georgian Nation, London 1989; Birçok ariv dokümanna da yer verilen yakn
tarihli ve önemli bir eser: Nikolas K. Gvosdev, Imperial Policies and Perspectives Towards
Georgia, 1760-1819, Oxford 2000; Nikoloz Berdzenivili - Simon Canaia, Gürcistan Tarihi
(Balangçtan 19. Yüzyla Kadar), çev. Hayri Hayriolu, stanbul 1997; Mirza Bala, “Gürcistan”,

nflY
(

!f
anbul 1979) > 837 ‘845; Davut Dursun - Hüsamettin M. Karamanl, “Gürcistan”!DA, XIV (stanbul 1996), 3 10-316; Kafkasya Dosyas, stanbul 2006; Marie Felicite Brosset

Gurastan Tarih (Eski Çalardan 1212 Ylna Kadar), çev. Hrand D. Andreasyan, yay. haz!
r °aU‘ erç Ankara 2003; Babakanlk Osmanl Arivi ’nden, Gürcistan’la alâkal belge ve

kaytlardan seçilmi örneklerin hem orijinal metni ve Türkçesi, hem de Gürcü diline çevrilmihahn muhtevi dikkat çekici bir eser: Mümin Yldzta, Osmanl Ariv Kaynaklarnda Gürcistan

f;^ "r
Sta * 2
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U
ü°r

anU DCV,et““« Gürcü devlet adamlar, ve dier

Murat KasanT t0pland,l
’ °ldukça kaPsamh ve emek ürü"ü *r aratrma:lurat Kasap, Osmanl Gürcüleri, stanbul 2010.
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OSMANLI DEVLET VE SOLOMON I: MERET’TE HÂKMYET MÜCADELES

bahse konu olan ve 1735’te doduu anlalan I. Solomon, mereti Kral V.

Aleksandr n olu olup, babasnn 1752’de ölümünden sonra kralln bana
geçmitir. Osmanl Devleti’ne ihaneti sebebiyle 1762’de tâc elinden alnm,
1768’de tekrar iade edilmi ve 1784’

Harita

18. Yüzylda Gürcistan Corafyasnn Siyasî Durumu.

meret tahtna geçmesini takip eden yllarda I. Solomon’un, Osmanl

Devleti’yle olan münasebeti ve bununla alakal hadiseler vesilesiyle, gerek

Osmanl kroniklerinde, gerekse ariv belgelerinde zaman zaman adndan söz

ettirdii görülür. Birincil kaynaklardaki malumatn bir ksm, Kafkasya bölgesine

ait çada aratrmalarda da kullanlmtr. Bununla birlikte, I. Solomon un

1768’de Osmanl Devleti tarafndan affedilerek yeniden meret tahtnn

kendisine iade edilmesine vesile olan hadiselere dair, söz konusu kaynaklarda

tafsilatn yer almad görülür. Oysa Babakanlk Osmanl Arivi’nde bulunan

ve daha önce hiçbir yerde yaymlanmam olduu anlalan bir grup vesikada,

bu hadiseler hakknda kymetli bilgiler vermektedir. Ayrca Solomon un Rusya

ile münasebetleri ve ittifak arayn ortaya koyan baz dokümanlarn olduu a
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ENSAR KÖSE

bilinmektedir. Bu çalmada, ariv belgeleri yardmyla, 1768’de patlak verecek

olan Osmanl-Rus savana giden süreçte, gerek Osmanl Devleti’nin Kafkas

politikas, gerekse mahallî güç odaklarndan olan I. Solomon’un, Osmanl ile

Rusya arasnda gidip gelen ikircikli siyasetinin mahiyeti anlalmaya çallacaktr.

Zira onun 1 768’de oynad kritik rol, hemen akabinde Kafkasya’nn Rus igaline

uramasna kap aralayacaktr.

I. BATI GÜRCSTAN’DA 1768’E KADARKI STKRARSIZ SÜREÇ

18. yüzylda Gürcistan topraklarndaki bölünmü siyasî teekküllerin

kaderi, bir ekide Osmanl, Rus ve ran devletlerinin bölgeye yönelik siyasetlerinin

seyrine balyd. Rus Çar I. Petro’nun yaylmac siyasetinin bir tezahürü

olarak, 1720’lerde Kafkasya’ya kuzeyden gelip dayanmas; ayn tarihlerde iç

çalkantlarla ba dertte olan ran’n, bölge üzerindeki nüfuzunun zayflamas;

nihayet bu durumu bir frsat olarak telakki eden Osmanl Devleti’nin, ksmî

baar ve yenilgilerle Kafkaslar’da yirmi yldan fazla sürecek uzun soluklu bir

mücadeleye girimesinin, Gürcistan corafyasnda tesirlerinin görülmesi tabii idi.

Bununla birlikte bölgede talar yerinden oynatacak asl köklü hamleyi Nâdir ah
yapt. Osmanl Devleti ’ne kar elde ettii üstünlüün, Gürcistan topraklannda

bir tezahürü olarak Nâdir ah, 1744’te II. Taymuraz’a Kartli, olu II. Erekle’ye

ise Kahet kralln verdi. Fakat birkaç yl sonra Nâdir ah’m ölümü dengeleri

yeniden deitirdi. ran ile dostane münasebetlerin yerini çatmaya brakmas,
ayrca kuzeyde Azerbaycan ve Dastan hanlklarnn akmlar karsnda zor

duruma düen II. Taymuraz ve II. Erekle, Mays 1752’de bir elçilik heyetini

St. Petersburg’a göndererek, Rusya’dan askerî ve diplomatik destek talebinde

bulundular3
. Tam da bu sralarda Bat Gürcistan’da meret Kral V. Aleksandr’n,

32 yllk iktidarnn sonunda Mart 1752’de ölümü4
, olu Prens Solomon’un zorlu

siyasî mücadelesinin balangcn tekil edecektir.

m #

Özellikle Lang (The Last Years) ve Gvosdev’in (Imperial Policies) eserlerinde
Tafsilat için: Bilge, Osmanl Çanda Kafkasya, s. 227-228; Lang, The Last Years, s. 150-151-
Gvosdev, Imperial Policies, s. 1 6.

J'!"

8'/ral v
,

A 'e
,

ksandr '' ve iktidarsz” bir kii olarak vasflandrmaktadr (The

bfrJ

7

, [
1 T olümünü

' dinî meselelerdeki saygsz hareketlerinden ötürü, lahî
adalet olarak yorumlayan yazarlar da olmutur (Bkz. M. Brosset, Historire de La Georgie

S, Petersbourg 1849, s, 406’dan naklen Lang, s. 155, d.not: 20).
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OSMANLI DEVLET VE SOLOMON I: MERET’TE HÂKMYET MÜCADELES

A. Solomon’ un meret Tahtna Çkmas ve Osmanl Devleti ile plerin

Kopuu

Babas V. Aleksandr öldüünde, meret taht için veliaht prens olarak kalan

Solomon’u ciddi zorluklar bekliyordu. Kendi ifadesiyle, "babam öldüünde ben

on yedi on sekizyanda bir uak olarak kaldm”5 diyen Solomon’un, yüzlemek

zorunda olduu ilk zorluk feodal soylulann muhalefetiydi. Tavad denilen büyük

soylular ve aznaur denilen küçük soylular, Gürcistan’daki siyasî denklemde her

zaman belirleyici role sahip olmulard. Nitekim V. Aleksandr’n ölümünün hemen

ardndan, Raca Rostom’un liderliinde ve aralarnda Prens Levan Abaidze’nin

de bulunduu feodal soylularn isyan Prens Solomon’u tedirgin ederken, kendi

yerine amcas VII. Giorgi’nin tahta çkmas, onu fena halde zora sokmutu. Bu

durumda çareyi Ahska Kalesi’ne snarak, Beylerbeyi Hac Ahmed Paa’nn

yardmna bavurmakta aram6
;
fakat umduu yardm görememesine ramen,

Gürcü beylerinin destei ile kralln merkezi olan Kutais’e dönüp, Aralk

1752’de I. Solomon adyla meret tahtna çkmay baarmt 7
.

Hac Ahmed Paa’y, Solomon’a yardm etmekten alkoyan sâiklerin

neler olduu sarih olmasa da, bu ikili arasnda yaananlarn, özellikle de Ahmed

Paa’nn politik tavrlarnn, Osmanl Devleti’ni Bat Gürcistan da siyasî ve

askerî baarszlklarla dolu bir batakla sürükledii anlalmaktadr. Nitekim

bu durum, çada Osmanl kaynaklarnda da açkça ifade edilmi ve Gürcülerin

isyannda, Lezgi’ye yüz veren ve Gürcüleri zarara uratan Hac Ahmed Paa’nn

rolüne vurgu yaplmtr8
. I. Solomon, 1768’de Osmanl heyetiyle yapt

görümede, elinden geldii kadar Osmanl Devleti’ne hizmette kusur etmediini,

esirin yan sra haraç olarak da 400 kese akçe verdii halde, Hac Ahmed Paa’nn

vakitli-vakitsiz Gürcistan içlerine kalabalk asker göndermesi ve ar mal hrs

yüzünden münasebetlerin bozulduunu söyleyecektir
9

. Açk deliller olmamakla

birlikte, Rusya’nn da Osmanl Devleti’ne kar Solomon’u kendi yanna çekmek

için destek vermi olmas muhtemeldir. Sebep her ne olursa olsun, baa geçiim

takip eden yllarda meret Kral I. Solomon, Osmanl Devleti nezdinde bir as

durumuna dümü, ödemesi gereken yllk harac vermekten de imtina etmiti.

Babakanlk Osmanl Arivi (BOA), Bab- Asafî Divan- Hümayun ikayet Kalemi (A.DVN.

KT.),nr. 1051/61.

Lang, The Last Years, s. 1 56.

Bilge, Osmanl, Çanda Kajkasya, s. 228.
Münir Aktepe, stanbul 1978.

em’dânî-zâde Fndklk Süleyman Efendi, Mur / t-Te\arh, Haz. P

11/A, 30.

BOA, A.DVN.KT., nr. 1051/61.
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Bunun üzerine Osmanl Devleti, Trabzon Beylerbeyi Mustafa Paa

komutasnda bir orduyu bölgeye gönderdi; 14 Aralk 1757 tarihinde Kutais

yaknlarnda Khresili düzlüünde yaplan savata Gürcüler gâlip geldi. Prens

Abaidze katledilerek, topraklarnn büyük ksmna I. Solomon tarafndan el

konulduysa da 10
,
bir yl sonra 1758’de bu defa Ahska Beylerbeyi Hac Ahmed

Paa, I. Solomon ’u malup etti". Bu yenilgiden sonra vergi ödemeyi kabul

eden I. Solomon’la Ahska’da bir de anlama yapld; ardndan Ahmed Paa’nn

kethüdasnn nezaretinde 3.000 kiiden oluan askerî birlikle meret’e gönderildi.

Fakat I. Solomon, Osmanllar’n kendisine kötü muamele ettiine ve bu sebepten

ötürü intikam alnmas gerektiine dair önceden adamlarna haber ulatrdndan,
Osmanl birliine gece vakti baskn düzenleyen Gürcüler, askerleri klçtan

geçirdiler ve kethüday kayadan atarak öldürdüler. Bu hadisenin stanbul’da

duyulmas üzerine Hac Ahmed Paa görevden alnarak idam edildi
12 ve yerine

brahim Paa vazifelendirildi 13
. 1758’de meydana gelen bu hadise, I. Solomon’un

Osmanl Devleti ile zaten hiç de iyi olmayan münasebetlerinin tamamen sonunu
getirdii gibi; ayn zamanda Bat Gürcistan’da uzun yllar sürecek olan kargaay
da balatmtr. Öncekiler gibi bu olayda da I. Solomon, Osmanl kaynaklarnda
yazlanlarn aksine, hadisenin seyrini farkl anlatm; kethüdann öldürülmesi
meselesinde ise Megrel Dadyan’n suçlamtr 14

. Bu son hadiseyle, Osmanl
Devleti ile zaten hiç de düzgün olmayan münasebetlerini tamamen kopard
anlalan I. Solomon, hiç vakit kaybetmeden, içinde bulunduu zor durumdan
çk için tutunacak yeni dallar aramaya balad.

B. Solomon’un Nafile ttifak Araylar ve Görevden Azli
9

Imeret Kral I. Solomon, Gürcü halknn en büyük zayflnn, Gürcistan
krallklar arasndaki birlik eksiklii olduunu görmütü. Bu eksiklii gidermek
maksadyla, Kartli Kral II. Taymuraz ve Kahet Kral II. Erekle ile 1758’de
Gor ehrinde bir toplant yapt. Burada Osmanl Devleti, ran ve Dastanllaraar guç birlii yapma karar alnd. Bunu, meret’te birlik oluturma çabalan
p etti. Nitekim I. Solomon, 4-30 Aralk 1759 tarihleri arasnda Kutais’te

!0
Lang, The Last Years, s. 1 56.

" Bilge, Osmanl Çanda Kafkasya, s. 229.
cm’danî^âde, Ahmed Paa’nn Lezgi’ye yüz verip, reâyâ ve Gürcüler’e haarat etmekleGürcüler .syanma sebep olduu gerekçesiyle idam edildiini yazmak,ad.r(T“

“
I
^ *

Bilge, Osmanl Çanda Kafkasya, s. 229.
BOA, A.DVN.KT., nr. 1051/61.
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OSMANLI DEVLET VE SOLOMON I: MERET’TE HÂKMYET MÜCADELES

Büyük Meclisi toplad. Bat Gürcistan’daki bütün Ortodoks kilise temsilcileri

ve mahallî soylularn itirak ettii toplantda, meret topraklarnda köle ticareti

ve OsmanlIlara Gürcü köle satlmas yasakland. Ayrca Gürcistan’daki seküler

kesim, kiliseye ballklarn ifade ettiler. Sonuç olarak I. Solomon 'un, tüm

meret ve Bat Gürcistan’da kral olarak kabul edilmesiyle, krlgan da olsa bir

ittifak salanm oldu. Kartli, Kahet ve meret krallar 15 Ocak 1760 tarihinde

Tskhinvali’de bir defa daha toplandlar ve Gürcistan’a yaklamakta olan Osmanl

askerî harekât söylentilerini tarttlar. Dahas, aralarndaki ba kuvvetlendirmek

için II. Erekle’nin kz ile I. Solomon’un kardei Prens Arçil’i nianlamaya; en

önemlisi de, bir kez daha Rusya’nn yardmn istemek ve dandan gelecek

saldrlara kar garantörlüünü salamak üzere St. Petersburg’a elçi göndermeye

karar verdiler. Böylece üç Gürcü monarisi arasnda, bir sava durumunda

karlkl olarak birbirlerine yardm edeceklerine dair anlama salanmt' 5
.

Tüm bu gelimelere karlk Sultan III. Mustafa, 1760’ta I. Solomon’a

bir ferman göndererek, köle ticareti ve evkine izin vermesini, aksi takdirde

ülkesinin igal edileceini bildirdi
16

. Bu tehdide ramen Osmanl tarafndan

meret ülkesine hemen bir harekât yaplmad. Hatta Fa Muhafz Abaza Mehmed

Paa’ya ve snrdaki kale komutanlarna Eylül 1761’de yazlan bir fermanda, her

ne kadar Gürcistan’daki idareci ve halkn
“
nefret-i kalb ile me ’lûj olduklar ve

Osmanlya kar baz kötü hareketlere teebbüs ettiklerinin duyulduu söylense

de, aradaki iyi münasebetlerin bozulmamas; meret Kral (Osmanl bel^

Açkba Meliki) Solomon, Gürel Prensi (Meliki) Mamia ve Gürcü tavadlaa güzel

muamele edilmesi istenmiti
17

. Fakat bir müddet sonra, I. Solomon hakknda

stanbul’a yeni ikâyetlerin gelmesi, olaylarn seyrini deitirecektir.

Osmanl Devleti genel olarak Kafkasya’da olup bitenleri, snr boylarndaki

idarecileri vastasyla takip ediyordu. Gürcistan topraklar ise Çldr ve Ahska

valilerinin gözetimi altndayd. Bunun tabiî neticesi olarak Kafkas politikalarnn

belirlenmesinde, bölgedeki* valilerin kaleme ald raporlar hayatî öneme sahipti.

Nitekim Çldr Valisi Haan Paa’dan Austos 1762 tarihiyle gelen evrakta I.

Solomon’un faaliyetleri hakknda bölge ahalisinin ikâyetleri nakledildii gibi,

ayrca meseleye dair Paa’nm düüncelerine ve bundan sonra izlenmesi gerekli

15 Nikolas K. Gvosdev, lmperial Policies, s. 17.

*• Bilge, Osmanl Çanda Kajkasya, s. 229; Lang, The Las iears ,
s 1 56; Gvosdev, lmperial

17

s 18

BOA, Cevdet Dâhiliye, nr. 1 555 1 . Bu belgenin neri için Yldzta, Osmanl Ariv
Kaynaklarnda

Gürcistan, s. 190-191.
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olan yola dair tekliflere de yer verilmiti. Buna göre Solomon, birer bahane

ile Gürcistan’n “melik-zâde ve tavad ve aznaurlarm
”
yakalatp idam ettirip,

ellerinde bulunan mallarna ve kendilerine bal halka el koymu; ayrca istiklâl

sevdasna düerek bölgedeki Osmanl kalelerine ve tüccara saldrd gibi, ahali

üzerinde zulmünü her geçen gün arttrdndan, bölge halk bu durumdan muzdarip

olarak ikâyetlerini Gürcü lisanyla yazdklar bir dilekçeyle Haan Paa’ya

bildirmilerdi. Ayrca bu dilekçede, “cümlenin reisi

”

olarak vasflandrlan Rahip

Katalikoz bata olmak üzere Gürel Prensi Mamia, Raca ristadi Rostom, Gürel

ristadi ve dier tavad ve aznaurlarm birlikte hareket ettii; Gürcülerin ittifakyla

Solomon’un amca-olu olan Megrel Meliki Mamia’nm olu Taymuraz’n

(Osmanl belgelerinde Tahmurs) meret tahtna oturtulmasn, Solomon’un ise

cezalandrlmasn istedikleri yazlmt.Ad geçen Gürcü liderleri ve nüfuzlu 200

kadar kii, 12 Austos 1762 tarihinde Ahska’ya kadar gelerek meramlarn ifade

ettikleri; Solomon’un, Rahip Katalikoz ve Taymuraz’ öldürmek istediinden,

bunlarn Çldr tarafna kaçtklar 18
;
buna karlk “bi ’l-cümle ahâli-i Gürcistan ”,

Taymuraz’ kendilerine han ittihaz ettikleri haber verilmiti. Netice olarak

Haan Paa, Osmanl Hükümeti’nden, Taymuraz’n meret krallnn tasdiki ve

Solomon’u cezalandrmak üzere emrine asker tahsisini istemiti 19
.

Osmanl resmî belgelerinde verilen malumata baklrsa, I. Solomon’un

Bat Gürcistan’da birlik oluturma çabalarnn neticesiz kald açktr. Bunda,

yllardan beri Solomon’un otoritesini kabul etmekte zorlanan Gürcü feodallerin

muhalefeti bir yana, Solomon ile aralar iyi olmad anlalan Haan Paa’nm
ahsî tutumunun da etkili olduu kesindir. Zaten 1768’deki mehur mülâkatta

l. Solomon da, görevden alnarak Taymuraz’m meret tahtna oturtulmasnda,

kendisinden sürekli para istediini söyledii Haan Paa’y açk ekilde
suçlayacaktr20

.

Gürcistan politikasn neredeyse tamamen mahallî paalarn tercihlerine

brakm gibi görünen Osmanl Hükümeti üzerinde, Haan Paa’nn teklifleri

beklenen tesiri gösterdi. Nitekim yaplan teklif muvacehesinde I. Solomon,
Eylül 1762 de azledilerek, îmeret’in idaresi Solomon’un amca-olu Taymuraz’a

20

Ung bu durumu I. Solomon’un, vassallan olan soylular tarafndan terkedilmesi eklinde ifade
eder ( The Last Years

, s. 1 6 1 ).

Çldr Valisi Vezir Haan Paa’dan gelen evrakn hülâsasn hâvî 8 Safer 1176 (29 Austos

c
} n

^
h

^
elge: BOA Cevdet Eyalet-i Mümtaze, nr. 730; Kr. Çemî-zâde Mustafa Reîd,Çem-zade Tarihi, haz. Bekir Kütükolu, stanbul 1993, s 2-3

BOA, A.DVN.KT., nr. 1051/61.
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verildi. Bu karar icra etmekle görevlendirilen Çldr Valisi Haan Paa’ya

yazlan hükümde, “umûr- muazzamadan” olduu ifade edilen bu meselenin

hallinde, Gürcü asilzâdeleri ve halkyla tekrar bir müzakere yapmas, bundan

sonra Taymuraz’ tahta oturtup; I. Solomon’un yakalanmas ve cezasnn infaz

hususunda ise, emrindeki sancak beyleri ve kale komutanlaryla irtibatl olarak

hareketi tavsiye edilmiti 21
.

C. meret Topraklarna Neticesiz Osmanl Askerî Seferleri

Merkezden gelen emir üzerine Çldr Valisi Haan Paa, bir miktar

askerle kethüdasn meret tarafna gönderdi. Snrda bulunan bir boazda, ksa

süren çatmadan sonra Gürcü kuvvetleri kaçtlar; kn bastrmas yüzünden

Osmanl birlii de fazla kalamayarak geri döndü. Daha sonra 1. Solomon’un

cezalandrlmas görevi Anadolu Valisi Mehmed Paa’ya verildi; Erzurum ve

Çldr eyaletlerindeki mutasarrflar ve asker de maiyetine tahsis edildi. Fakat

Mehmed Paa muhtemelen henüz herekte geçmeden, bu defa da vazife Trabzon

Valisi Vezir Sar Abdurrahman Paa’ya tevdi edildi. Bu görevlendirmede,

Abdurrahman Paa’nn daha önce o bölgede görev yapmas ve meseleyi istenilen

ekilde halledeceine dair merkeze gönderdii tahriratn etkisi olmutur22
. Nisan

1763’te Aydn sanca ilhâkyla Erzurum eyaleti kendisine tevcih edilen ve sefer

için lüzumlu para da gönderilen Abdurrahman Paa’ya yazlan Mays 1763 tarihli

emirde, u ifadelere yer verilmiti: “Açkba hâkimi olan Solomon’un tab‘-

habâset-âlûdunda mermûz olan melanet ve mefsedetine binâen bu defa zhâr-

bay ü ekavet ve memleket-i Gürcistan a ner-i erâre-i melanet ve Gürcistan

melik-zâde ve tavad ve aznaurlarm i *dâm ü tedmîr ve arâzüern dahi kabza-

tasarrufuna idhâl ve teshir ile bakiyye kalan tâife-i mezbûreyi tekdir düp giderek

hudûd- memâlik-i slâmiyeye dahi taarruza cesâret idecei bu güne hareket-,

nâ-hemvârndan bedîdar olmakdan nâî, her veçhile te’dîb ve gumalna sa y-

ibtidâr lâzm-, vilâyet idüi hâlâ Çldr Vâlîsi Vezir Haan Paa tarafndan

bundan mukaddemce der-aliyyeme takrir ü inhâ olunmagla...-

.

Bu emirden

anlaldna göre, her ne kadar Solomon’un cezalandrlmas asl maksat olsa

da! yerine kimin geçirilecei hususunda tereddüt vard. Bu sebeple Abdurrahman

ü Bu hususla Çldr Valisi Haan Paa'ya yazlan evâst- Safa 1176 (Eylül 1762

emir BOA, Cevdet Hâriciye, nr. 4391; Had,selenn tafsilat,: Çe,m-zade TanH, s. 3 ,
Mu,

Tevârih, WA, 92.

'^0a! A^Hmîri, Mustafa ili, nr. 16561 (evâhir-i evval 1176 /.toy» 1763 ortas,).
22

23
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Paa’ya, yapaca müzakereler neticesinde âyet meret tahtna, Taymuraz’n

lâyk olduuna kanaat getirirse onu, deilse münasip görecei bir bakasn

oturtmas tavsiye edilmiti.

Bu arada Çldr Valisi Haan Paa’dan gelen 11 Austos 1763 tarihli

tahriratta, Gürcü kuvvetlerinin saysnn tam olarak ne kadar olduu belli

olmamakla birlikte, âsi Solomon’un
“
kuvvet ve kudreti olmad bu sebeple

iin halli için Erzurum ve Çldr eyaletlerinden toplanacak askerin yeterli olaca;

zahirenin ise Kars tarafndan temin edilecei; Fa skelesi’nde buluna dört-be

adet topun Kutais’e yakn mesafeye kadar naklinin lüzumu üzerinde durulmu;

ayrca Odi Meliki’nin kardei Nikoloz’un, I. Solomon tarafna meylettii ve

hâlâ onun yannda bulunduu da rapor edilmiti24
.

Bu siyasî ve askerî atmosferde Abdurrahman Paa, Gürcistan tarafna

doru harekete geçti. Lâkin daha önceleri olageldii üzere I. Solomon, Tiflis

canibine firar ettiinden; ayrca ktlk ve iddetli k yüzünden hiçbir netice elde

edilemeden, sadece snrdaki birkaç kale yklarak geri dönüldü. Osmanl resmî
kaytlarna baklrsa, bu harekâttaki baarszlkta Abdurrahman Paa’nn ii
ardan almasnn tesiri olduu anlalmaktadr. Nitekim bir mühimme kaydnda
bu hususta u satrlara yer verildii görülür: “Vaktiyle gitmeyüp eyyâm-
ifâya karîb hareket eylemekden nâî Gürcistan a girüp melik-i mesfûrn ba z
kal~ alarm yakup harâb eyleyüp ancak melik-i mesfûr Solomon Tiflis tarafna
firar ve akabinde yamurlarn yamas sebebi ile Gürcistan’n nizâmna
muvaffak olmakszn zarurî avdet etmekle... 25

.
" Osmanl ordusunun eli bo geri

dönmesinin hemen akabinde yeniden ortaya çkarak, mücadeleyi kald yerden
devam ettirmesi, I. Solomon’un âdeti olmutu. 1768’e kadar sürecek bu durum
bir Osmanl kaynanda u ekilde ifade edilmitir: “Solomon yine makarr-
kadimine avdet ve hevâdarlaryla akd-i encümen-i ürûr ve izhâr- huunet ü
gurura balayup . .

.

26
.

”

, ,

MdUr™hman Paa ’nm geri dönüü srasnda Gürcüler, "bir dar boaza
se oup smanl askerine büyük zayiat verdirmilerdi. Böylece herhangi
b,r baar, salayamad gibi, tedbirsizlii yüzünden asker kaybna da sebep

1763) tarihînahn'raM^ülaMs^s"^
r

a'

/ *n^e bUU"an gUrTe' Safcr 1 1 77 0 1 Austos

Turkish-Georgian Historicaî melkr'
3

"!.
ra

?
ndan yaymlanmtr [“Turkish Docuntents on

Armaann, Volüme 7 (Harvard 1983Xs.

S

273-276]

°

"r- 'Hs. .6M62, hknt. 644; s. ,64, „km . 678.

M

52



OSMANLI DEVLET VE SOLOMON I: MERETTE HÂKMYET MÜCADELES

olan Abdurrahman Paa görevden alnd. Yerine Çldr Valisi Haan Paa,
ubat 1765’te serasker olarak tâyin edildi. Gürcistan seferi için asker takviyesi

zarureti ortaya çktndan bu i, Kapclar Kethüdas Arapgirli brahim Aa’nn
maharetine havale edilmiti27

. Görevin Haan Paa’ya tevdi edilmesinde, âyet

emrine 13.000 asker tahsis edilir ve lüzumlu olan lojistik destek de salanrsa,

Gürcistan’da ihtilâli sona erdirecei ve Solomon’u yakalayacan, Paa’mn
bizzat Hükümete teklif etmesinin müessir olduu anlalmaktadr. Nitekim bu

hususta Haan Paa’ya yazlan mufassal hükümde, teklifinin münasip görüldüü

ve istedii asker, zahire, silah ve cephanenin eksiksiz ekilde temin edildii

söylenmitir. Hazrlklar tamamladktan sonra, uygun olan vakitte, ehl-i vukuf

ile müavere ederek, hangi taraftan harekete geçilmesi uygun ise öyle yaplmas;

önceden asker sevk edilerek Tiflis yolunun kapatlmas tembihlenmi; “akî-i

mezbûr kaçrmayup etrâfn balayup ”, harbe cesaret ederse savalarak cemiyeti

datlp; kendisi yakalanarak cezas infaz edilmesi ve kesik bann gönderilmesi

istenmi; aynca u sert ifadelere de yer verilmiti: "Mu ‘âminlerini kahr u tedmîr

ve karalarn külliyyen hedm ve bir dahi snmak kabil olmayacak veçhile yere

beraber olup ta ta üstüne kalmamak üzre dâr u diyârlarn harâb idüp iktizâsna

göre nizâm- sâbklarn tecdîd ü tevsik ve Açkba melikliine kim münâsib ise

melik nasb idüp hüsn-i nizâm- müstahkeme rabt u bend ve ‘tmâd hâsl olur

veçhile kavî rehinlerini alup berâtn gönderilmek üzre keyfiyyeti ve hüsn-i nizâma

ifran der-aliyyeme i'lâm ü tahrîr eyleyesin
28.’’ Çemî-zâde Tarihi'nde, sefer

için yaplan hazrlklar tafsilatl olarak anlatldktan sonra29
,
Haan Paa’ya

yazlan fermann suretine de yer verilmitir ki, burada, onca hazrlk ve masrafa

ramen âyet umulan netice elde edilemezse, "pençe-i gazab- Pâdiâhânemden

tahlîs-i girîbân edemezsin
”
denilerek, Haan Paa açkça tehdit edilmiti .

Mür Vt-Tevârih ,
LA, 92. em’dânî-zâde, Abdurrahman Paa’nm görevden alnp yerine

Haan Paa’mn tayin edilmesini hatal bularak unlar söylemektedir: "insana bin nashatdan

birfelâket mü 'essirdir msdâknca, sene-i âtîyyede Ser-askerlii ibka olunsa intikam alaca

me ’mûl idi
”

(s. 92).

BOA, MD, nr. I64, s. 161-162, hkm. 644 (evâsU-, aban 1178 / ubat 1765 ona
?')

.

Suba 1765 ’.en itibaren balanlan hazrltklara dair, Mühimme Da/iartertnde de btrçok kajda

rastbtmak mümkündür.Mek ordunun ihtiyaç, olan zahirenin Tuna’dalt, hh*çM

Fa iskelesi'ne evkine dair BOA.m nr. 164, ^
164,hta 67* Se ertemiu haztrbg.

yapmas hususunda Erzunun Valisi brahim Paa ya hukura. ,
.

740

Ordu için lüzumlu olan top ve cephanenin sevk, hakknda: MOm.

1

64,
^ dajr

'» I» 0,*~. *>i~«

Sefer için yaplan hazrlklarn tafsilat ve Haan Paa ya yazlan ferman.
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Serasker Haan Paa’ya yazlan bu emirler, Osmanl Hükümetinin bölgede

problem çözmede sert askeri tedbirleri tek seçenek olarak gördüünün açk

iaretleriydi. Zaten merkezin ar beklentisi ve tehdidi altnda harekâta balayan

Haan Paa, yakp-ykma hususunda elinden geleni ardna koymayacaktr.

Yaplan tüm bu hazrlklardan sonra 1765 yaznda Ahska’dan harekete geçen
* •*

Osmanl ordusu. Gürel üzerinden Imeret topraklarna girdi. Öncelikle, I.

Solomon’un
“
medâr- i'timâd ve istinâd olan

”
Suvir Kalesi üzerine yürünmeye

karar verildi. Bir aylk kuatmadan sonra ele geçirilen kale Taymuraz’a teslim

edildi. Böri Kalesi klçla zabt edildi; serkelik eden Böri ahalisi klçtan geçirildi

ve sa kalanlar esir alnd. Megrel (Odi) Dadyan II. Katsia itaat arz ederek

orduya zahire nakli hizmetinde bulundu; Sayançu Kalesi de ele geçirildi. Bu
arada Gürcü halknn istei muvacehesinde, Tiflis’e kaçan I. Solomon’un kuzeni

Taymuraz, yaplan dinî törenle meret tahtna oturtuldu. Taymuraz’a tahsis

edilen Suvir Kalesi, asker ve cephane bakmndan takviye edildi. Daha önce I.

Solomon’un müstevli olduu yerlerden birkaç nâhiye halk gelerek Taymuraz’a
itaat arz ettiler

31
. Sonrasnda Kutais Kalesi üzerine yüründüü srada Gürcistan’n

tavada ruhban ve dier nüfuzlularndan müteekkil bir heyet, Kutais’e bir saat

mesafeye gelerek görüme talep ettiler. Bunlar arasnda Megrel Dadyan, Gürel
Meliki ve I. Solomon un amcas Giorgi, Ruhban Reisi Katalikoz ve tavad\sa[

bulunuyordu. Serasker Haan Paa, Kapclar Kethüdas Arapgirli brahim
Aa, kendi kethüdas brahim Efendi, Kapcba Hac Mehmed Bey ve Ordu
Kads smail Efendi’yi görüme için vazifelendirdi. Yaplan görümede Gürcü
heyeti, imdiye kadar yaananlarn Solomon’un kahrndan olduunu, bundan
sonra ise onun güç ve kuvvetinin kalmadn; kendilerinin Osmanl Devleti’nin
sadk kullan olduklarn; eer bundan sonra Solomon ortaya çkarsa idam
edeceklerim; bölgede nizamn temini için Suvir Kalesi ’nin, yeni tâyin edilen
Melik Taymuraz’a verilmesini; ayrca Canik Muhassl ve Trabzon Mutasarrf
Hac Ali Bey in, bir miktar askerle Kutais’te kalmasn; Gürcistan topraklannn
daha fazla çinenmemesi hususlarndaki taleplerini bildirdiler. Bu istekler
müzakere edildikten sonra Osmanl tarafnca da münasip görüldü. Neticede

1

U

t
4:5 ' HaS

?
Paa ’

ya gÖnderilen May*s 1765 tarihli fermanda da, yaplan

ifadeleriyle simdi So^om*
^ T ye

î

,nm fazla,18lna >5aret edildikten sonra, benzer tehdite eriyle, imdi Solomon ve dier isyankâr Gürcü liderlerinin cezalandrlarak Gürcistan’daC^“;^;eS '5 ed 'meS gÖreVnin kendisind«" beklendii ifade edilmiti (BOA,

ptenl vefoyTullrm varan.nT
1

' ?efmi
-zâde Tarihi• «i kaynaklannda, merefteki

vorum Gv^devw Tplr
uraz "«‘S™ kabule ^ seklindeki abart, I,

' C ’ /mpe' ,al Pol,c,es s - 27 )- Osmanl kaynaklanyla çelimektedir.
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Suvir Kalesi, yeni melike verildi; o da rehin olarak ailesi ve çocuklarn Kutais

Kalesi’ne gönderdi. Hac Ali Bey 3-4 bin Trabzon askeriyle klamak üzere Kutais

Kalesi’nde kald. Kethüda brahim Aa, Gürcü tarafndan alnan sulh senedleri.

ahid-nâme ve dier evrakla beraber stanbul’a döndü32
. Ayrca Karaman, Sivas ve

Trabzon eyaletlerinden sefere katlan askerlerin memleketlerine dönmelerine izin

verildi; Serasker Haan Paa ise maiyetiyle birliktek geçirmek üzere Badatck

Kalesi’ne yerleti33
.

1765 yaznda yaplan bu seferden. Serasker Haan Paa’n geç hareket

etmesi sebebiyle I. Solomon, kaçmak için yeterli zaman bulduundan istenen

netice alnmamt. Zaten orduda baz disiplinsizliklerin olduu da anlalmaktadr.

Rumeli’den katlan evlâd- fatihandan bazlarnn, “müddet ve hdmetimiz tamam

old” diyerek firar edip, Rumeli’ye geçmek üzere Trabzon’a geldikleri haber

verilmiti34
.

Serasker Haan Paa’dan stanbul’a gelen raporlarda, Gürel ve Odi

taraflarnda herhangi bir düzensizliin olmad; fakat Persar Dalan ve

Badatck yoluna 20 saat uzaklkta bulunan ve Solomon’ un sna olan Suvir

ve Faciz kalelerine, yaz mevsiminde yeniden saldrmann lüzumlu olduu;

bunun için de Canik, Arnavutluk ve Çldr taraflarndan 4.000 piyade ve 1 .000

süvariye ihtiyaç duyulduu ifade edilmiti. Bu talepleri Hükümetçe münasip

görüldüü gibi, Çorum Mutasamf San-zâde Mehmed Paa da emrine verilmi;

bu defa daha dikkatli olmalar; Persar Dalar ve Badatck yolunu keserek

Solomon’un kaçmasna frsat vermeden iini bitirmeleri tavsiye edilmiti'-.

Fakat Haan Paa’nm ksmî baars ve yaplan yeni askeri hazrlklara ramen,

stanbul’daki Osmanl paalar oldukça huzursuzdu. Bu durum Haan Paa'ya

yazlan emirlerden açk ekilde anlalyordu. Paa’nn özellikle dikkati çekilen

husus, Gürcülerin verdikleri her söze itimat edilemeyecei ve Solomon hayatta

olduu müddetçe, “ol tarafda tahrik ve ifsâddan hâli olmayup gailesi kullyyen

bertaraf olmayaca,
" keyfiyetiydi. Bundan ötürü Solomon hakkndak, .dam

kararnn hâlâ geçerli olduu hatrlatlyor; Melik Taymuraz ve dier Gurcu eri

çesm;-2ade MU, s. 7-8; Mür 1 t-Tevanh, 11/A. 93-94; BOA. Cevdet Asker,, nr. 30348.

Ioa MD JlM*; bir kay,uananla ,ld,|,na göre, za.ee Gürcistan

«ferine «Bak M00 ,evlâd- fatihan kanim,« bunlar da
;
;^,v,

firar" etmilerdi. Hatta bunlarn binba, çeriba ve bolu-

o

a
.

1

'

u

a""

c
a

^mer ve mütegallbeye

hapsedilmilerse de, bunlar Avrath,san

^

E ,et.; Mûmtaze. nr. 246)

istinaden isyankâr davranlarm sürdürmülerdi (BOA,.Cevdet uya

BOA, MD , nr. 164, s. 386-387, hkm. 1524 (ubat 176 ).

32

33

34
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gelenleriyle birlikte hareket edilerek, her ne ekilde olursa olsun Solomon’un ele

geçirilmesi ve idam istei tekrarlanyordu36
.

Bu arada meret üzerine sefer hazrlklar sürerken. Acara ve Gürel

taraflarndan da baz nâho haberler alnmaya balanmt. Gürcü tavalardan

bazlar, Böri Kalesi Muhafz Abdurrahman ve adamlarnn ekyala kalkt
ve niyetlerinin. Gürel ülkesi ve tüm Gürcistan’ ihtilâle vermek olduuna dair

ikâyet arzlan göndermilerdi37
. Yllardan beri süregelen mücadeleye ramen

hiçbir müspet netice elde edilemedii gibi, yeni birtakm huzursuzluklara iaret

eden haberlerin gelmesi, Osmanl Hükümeti için can skc bir durum oluturutu.

Bu menfi psikolojik ortamda Vezir Haan Paa’ya Nisan 1766 ortasnda yazlan

bir hükümde, Gürcistan gailesi için dört-be senden beri 2.000 keseden fazla para

harcand; avnca be-alt eyaletin asker ve reayasnn bu meseleden ötürü büyük
zarar gördüü; Gürcistan için daha önceki hiçbir devirde bu mertebe mal ve asker

zayi edilmedii hatrlatldktan sonra, bu defa da I. Solomon’un ii bitirilerek

Açkba'ta düzen salanamazsa, kendisinin idamla cezalandrlmasnn muhakkak
olduu tehdidinde bulunulmutu38

. Ne var ki tüm bu tehditlerin de bir semeresi
görülmeyecek ve Haan Paa’nn vazifesine son verilip, mesele bir bakasnn
maharetine havale edilecektir.

D. Çk Yolu Arayan I. Solomon’un Rusya’dan Himaye stemesi

meret in sâbk kral I. Solomon, her ne kadar Osmanl askerî
operasyonlanndan kaçarak, hakkndaki idam fermannn infazna frsat vermese
de. kar karya bulunduu politik açmazn farknda olduu muhakkaktr
Solomon bu durumu, “ben de cânmn hacndan dalarda gezerdim, benim
luenme asker geldiinde kuhistâna firâr ederdim, asker gitîikde yine meydâna

\b

Swi&dd~'T
P
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an fermanm Sureti: Tarihi, s. 9; em'dânî-zâde’de

T>Ve,inde °lmhn" SUen "M™
1 e tesaddan hal, olmaz " (Mür Vi-Tevârih, II/A. 94).OA . , D, nr. 164, s. 421-422. hkm. 1677 (Mart 1766)
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'^ I715 ' Gürcista" “ fcnne kanlan asker için yap,lan harcama' e sarf ed,Ien mühimmata dair hesaplarn kavdr MD nr 164 c aoiJoa c , „
Paa’ya yazlan 22 Temmuz 1766 tLh» u * l \ „
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çkardm

”

diyerek ifade edecektir
39

. Lâkin çözümü sadece zor kullanmakla

gören mevcut Osmanl Hükûmeti’yle temas kurarak, derdini anlatmann hiçbir

yolu olmadn biliyordu. te bu artlar altnda I. Solomon, içinde bulunduu

zor durumdan kurtulmak için Rusya’dan yardm salamann yollarn aramaya

balad. Nitekim 20 Ekim 1766 tarihinde, Oset Komitesi’nin Gürcü üyesi

Rahip Grigori’yi, General Nikolay Potapov komutas altndaki Kzlar (Kizlyar)

Kalesi’ne gönderdi. Rusya’dan kendisi, prensleri ve hizmetçileri için geçici

snma talebinde bulundu; ayrca tahtn nihaî olarak kurtarabilmek gayesiyle

yardm istedi. Gürcü elçilik heyeti buradan St. Petersburg’a hareket etti. Bu

arada General Potapov, Rus Hükûmeti’ne sunduu 4 Aralk 1766 tarihli kapsaml

raporda, Rusya’nn bölgedeki genel politikalar muvacehesinde Solomon’un, Rus

snrn geçmesine izin verilmeyeceini bildirdi. Zaten Rusya’nn politikasnda

da bir deiiklik olmad, cevabî mahiyette Hükümet taralndan Çariçe II.

Katherine’ye sunulan 1 ubat 1767 tarihli öneride ifade edilmiti. 1. Solomon,

Osmanl mparatorluu’nun bir vassal olduundan, Rusya’nn ona snma

hakk veremeyecei üzerinde duruluyor ve u ifadelere yer veriliyordu: Onun

atalarnn da tâbi olduu gibi, bu Osmanl mparatorluu ’nun bir meselesidir.

Snma hakk verilmesi, Osmanl ile kurulmu olan ve bugüne kadar iyi niyetle

ihlâl edilmeden gelen bar antlamalarna aykr olur. Bununla beraber, birsava

durumunda Rusya ’nn Solomon ’u himayesi altna almas mümkün olab

Rusya’nn mevcut politikas, Gürcistan’da statükonun korunmasndan

yana gibi görünmesine ramen, bu durum, Osmanl Hu umet nn usya

suçlamasna mâni olamad. Buna karlk Rusya’nn stanbul dak elçisi Aleksey

Obreskov 21 Temmuz 1767 tarihli muhtrasnda, Rusya’nn isyan eden urcu e
.

bakalarnn yardmna ihtiyaç duymayacaklarn yazyor, St. Pe g >

£—«bu— «ok—»I— »P”

ediyordu
41

.

/*» Osmanl-Rus ^*«££5.
n» » “ .iti OrtgoH'»»

39

40

41

BOA, A.DVN.KT., nr. 1051/61.

Gvosdev, lmperial Policies, s. 27.

Lang, The Last Years, s. 161.
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Müslüman bölgesi Acara’da, kendisini esir almak isteyen bir grup tarafndan

pusuya düürülerek öldürüldü
42

. Bu teebbüsün baarsz olmasna ramen I.

Solomo, meret’in dalk kesimlerinde alttan alta mücadeleyi sürdürdü. Bu

arada, onun kuzeni Taymuraz’m 1 767’de öldürülmesi, I. Solomon’a yeni bir frsat

dourdu. Bundan cesaret alan I. Solomon, General Potapov ile yeniden temas

kurarak, Kutais Metropoliti Bapiskoposu Maksim Abaidze bakanlndaki

bir heyetle, niyetinin ne olduunu bildirdi. Müzakereler yürütmek ve Rus

Hükümeti ’yle antlamalar yapmak hususlarnda tam yetkiye sahip olan Abaidze,

I. Solomon ’dan Imparatoriçe Katherine’ye yazlm ve “bütün Ortodoks

Hristiyanlarn annesi” eklinde hitap edilen bir de mektup tayordu. Burada

açk ekilde koruma talep ediyor; ayrca imparatorluk korumasn, Ortodoks

inanc ve Mesih hakk için Türklere kar kanlarnn son damlasna kadar aktacak
«

olan imeret’in topraklarna da geniletmesini istiyordu. Bu talebini,
"
bizi bu

yabanclarn elinden kurtar, topramz ve halkmz, koruyucu gücünüzün altna

al” diyerek ifade etmi; ayrca meret ordusunu donatmak için para yardm ve

teknik uzmanlar göndermesini de istemiti 43
.

I. Solomon ’un bütün bu srarl talepleri karsnda Rusya’nn taknaca
tavr, tamamyla Osmanl Devleti ’yle bçak srtnda olan münasebetlerin, bir

savaa dönüüp dönümeyeceine balyd. Nitekim siyasî belirsizlik çok uzun
sürmedi. 30 Kasm 1768 tarihinde General Potapov’a yazlan emirde, artk
Gürcistan üzerindeki oyunda, kartlarn yeniden datld haber veriliyordu.

E. Vezir brahim Paa’nn 1767’deki Çabalar

Onca çaba ve masrafa ramen Serasker Haan Paa’nm kesin bir netice
alamamas, görev deiikliini zorunlu hale getirmiti, Kendisi aslen Ahskal
olan Slâhdar brahim Bey’in rütbesi vezarete yükseltilerek, Çldr valiliine
tayn edildi ve dolaysyla I. Solomon’un cezalandrlmas ve meret’te nizamn
tesis, onun faaliyetlerine brakld". Lâkin bu srada Bat Gürcistan’da,
o omon un lehine baz hadiselerin ortaya çktna dair haberler gelmiti. Gürcüas zadelerinden olup, daha önce Osmanl’ya ballk arz eden Zarakal ve Giorgi

,

3 °n '?

J'
'

yüzGurcu lle b'flikte Solomon’a yardm etmiler; ayrca Solomon
da 100 kadar Lezg, tedarik ederek, Rahip Katalikoz’un Kutais’e 4 saat mesafede

Gvosdev, Imperial Policies, s. 28 .

Gvosdev, Imperial Policies, s. 28 .

Çemi-zâde Tarihi, s. 22-23 .
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Ogerbe nâhiyesindeki köyüne baskn yaparak yamalamlar; bunun üzerine
meret Kral Taymuraz, Dadyan’m kardei, Raca ristadi, Abaidze Keyhüsrev
ile birlikte Cahav Kilisesi denilen yerde âsilerin üzerine varm; yaplan
çatmada 15-20 Gürcü ile 6-7 Lezgi öldürülmütü. Tüm bu hadiseler brahim
Paa’mn gözünü korkutmu olacak ki, maiyetindeki askerin yetersiz olduunu
söyleyerek Hükümetten 1 .500 piyade ve süvari asker talebinde bulunmutu45

.

Buna karlk olarak, daha önce Erzurum Kalesi’ne konulmu olan 25.000

kuruun bu i için harcanmas, Erzurum Valisi Vezir Numan Paa’nn bu para

ile eyaletinden bir miktar asker toplamas tavsiye edilmiti46
. brahim Paa’ya

Kasm 1767’de yazlan hükümde, daha önce Solomon’a kar duracaklarna ve

OsmanlIlar tarafndan kral tâyin edilen Taymuraz’a destek olacaklarna söz veren

Gürcü ileri gelenlerin hareketlerinde, son zamanlarda görülen menü deimelere

dikkat çekilmi; neticede bu belann izalesinin ancak âsi Solomon’un idamyla

mümkün olaca hususu tekrarlanm; bir yandan münasip ve mâkul hareketlerle

Gürcülerin kalpleri kazanlmaya çallrken, dier taraftan
“
muhill-i nizâm

Gürcistan olan Solomon 'un bir tarîkle ele getürülüp ahz u i ‘dâm

"

emredilmiti

Lâkin Ahska ahalisinin ileri gelenlerinden bazlan brahim Paa’ya muhalefet

ederek, görev yapmasna mâni olmulard. Aynca Ahska’ya be saat mesafede

-
; 4 ?

olan Arguz Boaz denilen yerde, Gürcülerden bir grup ekyann topland da

haber alnmt48
. Bunun üzerine Erzurum Valisi Numan Paa’ya Çldr eyaleti

verildi; brahim Paa ise Erzurum’a nakledildi
49

. Gerek Gürcülerden gerekse

Müslüman ahaliden Numan Paa’ya da muhalefet eksik olmadndan50
,
onun

da, Hükümetin bekledii ekilde bölgede düzeni salamas çok zor görünüyordu.

Osmanl Devleti, I. Solomon’un bertaraf edilmesine dair ald karar

icra edemedii için, 1762’den 1768’e kadar geçen alt yllk süre boyunca. Bat

Gürcistan’da kaotik ve endieli bir atmosferin hüküm sürdüü anlalmaktadr.

Solomon’un yerine meret’e kral tâyin edilen Taymuraz’m güçlü bir otorite

kurmaktan aciz oluu ve 1767’de ölümü, buna karlk bölgenin corafî yapsn

45

46

47

48

49

50

BOA, MD, nr. 166, s. 4, hkm. 1 (Eylül 1767 sonu).

BOA, Cevdet Hariciye, nr. 7583 (Kasm 1767 sonu).

BOA, MD, nr. 165, s. 239, hkm. 841.

BOA, MD, nr. 165, s. 271, hkm. 917.

Numan Paa’nm, Gürcistan snrnda ve özellikle Acara bölgesinde düzeni salama çabalar

hakknda: Çemî-zâde Tarihi, s. 87-88. Numan Paa’ya Mays 1 768’de yazlan fermanlard

bir taraftan Ahska’da, dier yandan Gürcistan’da karlan zorluktan tüm aç gy a görme

mümkündür (BOA, MD, nr. 165, s. 406, hkm. 1293).
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çok iyi bilen ve mahallî otorite sahibi tavad ve dier güç odaklaryla dengeli

ilikilerini sürdüren Solomon’un, Osmanl ordular karsna açkça çkp

savamak yerine, ordu geldiinde dalk kesime ve Tiflis tarafna kaçmas, ordu

geri çekilince tekrar ortaya çkmas, bölgedeki kaotik ve tedirgin siyasî yapnn

alâmet-i farikas haline gelmiti, ite bu artlar altnda, Kafkaslar daki tüm

talarn yerinden oynayaca ve zaten oldukça ekli ve krlgan olan Osmanl

nüfuzunun büyük yara alaca Rus savann balad 1768 ylna girilmiti.

II. GÜRCSTAN’DA SYASÎ DENGELERNDET YIL: 1768

A. OsmanlI’nn Gürcistan Politikasnn Çöküü ve En Baa Dönü

I. Solomon’un meret tahtndan azledilerek cezalandrlmas için peine

düülmesi, yllar boyunca bir dizi baarsz seferlerle can, mal ve hazine kaybna

sebep olmasna ramen 1768 ylna gelindiinde, her iki tarafaçsndan da kayda

deer bir baar elde edilememiti. Osmanllar muvacehesinden bakldnda
durum hiç de parlak görünmüyordu. Zira bunca çabaya ramen I. Solomon

hakknda verilen idam karar infaz edilemedii gibi; yerine, mevcut otorite

boluunu dolduracak güçlü bir kii de tâyin edilememi, bu durum zamanla

bölgede içinden çklmas güç bir ksr döngü halini almt. Nitekim Osmanl
Devleti’nin Bat Gürcistan politikasnda kar karya kald bu açmaz, I.

Solomon ile yüz yüze yaplan görümeden sonra Çldr Valisi Vezir Numan
Paa, Hükümete sunduu 4 Eylül 1768 tarihli mufassal mektubunda açkça ifade

etmiti. Uzun süredir bölgede olup-bitenleri ve mahallî güç odaklar arasndaki

dengeleri yakndan takip eden Numan Paa, I. Solomon üzerine yeni bir askeri

sefer düzenlemenin yine yararsz olacan; zira karlarnda meydan savana
hazr bir kiinin bulunmadn, asker bölgeye gelince dalara kaçp, gidince
tekrar ortaya çkmak Solomon’un âdeti olduunu; yeni bir seferin bo yere insan
v e kaynak sarfna neden olacan; ayrca Solomon’un Gürcüler tarafndan teslimi
ve idam, onlarn dinlerince yasaklanm bir âdet olduundan, bu ekilde bertaraf
edilmesinin de mümkün olamadn; bu hususta her ne kadar mülahaza ettiyse de
mükülatn hallinin ancak görüme ve uzlama ile mümkün olabileceine kanaat
getirdiini söylemi; kendisinin atalar Gürcistan’n mutemetleri olup, öteden beri
Gürcistan da han olmalar hasebiyle, Solomon hayatta iken yerine baka birisinin
tâ) in edilmesi halinde, Gürcistan n bir veçhile nizâm

”
bulmayacan; “on

aydan beru meydanda han yok ve han idecek adam dahi yok " olduunu ifade
etmiti. Ayrca yllardan beri defalarca icra edilen askerî seferle hiçbir netice
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alnmadn bilen Numan Paa, tüm bunlardan sonra benzer bir teebbüsün bo
yere can ve mal kaybndan baka bir ie yaramayacan da açk ekilde dile

getirmi; netice itibariyle Osmanl Devleti açsndan, I. Solomon’un hanln
yeniden kabul etmekten baka bir çare bulamadn yazmt 51

.

Buna karlk, tâc ve tahtnn elinden alnmasndan beri, bir yandan üzerine

sürekli asker gönderen Osmanl Devleti ’yle, dier yandan Gürcistan içinde

kendisine kar olan baz tavad
,
feodaller ve Rahip Katalikoz gibi muhalifleriyle

mücadele etmek zorunda kalan I. Solomon’un durumu da pek parlak deildi.

Üstelik OsmanlI’dan ümidini kesmiken tutunacak tek dal olarak gördüü

Rusya’dan da, 1766’da gönderdii elçilik heyetinin eli bo geri dönmesiyle

herhangi bir netice alamamt. u halde yeni bir anlama yaplarak, krallnn

yeniden kendisine iade edilmesi ve böylece barn salanmas, en az Osmanl

Devleti kadar Solomon’un da iine gelen bir durumdu. te bu artlar altnda,
*

yllardan beri süregelen kovalama ve kaçtan sonra, 1768 yl yaznda, Imeret

snrndaki Badatck Kalesi yaknlarnda iki tarafkar karya geldi ve yüz yüze

görüme frsat ortaya çkt.

B. Austos 1768’de Badatck Kalesinde Meydana Gelen Hadiseler

Vezir Numan Paa, Çldr valilii görevine tâyin edildiinde Osmanl

Hükümeti, seleflerinden olduu gibi kendisinden de u k eyi istemiti:

Solomon’un ortadan kaldrlmas ve Gürcistan’da düzenin yeniden salanmas.

Faka^bunlan gerçekletnnek hiç de kolay deildi. Numan Paa’nn, askerî

tedbirlerle Solomon’un bertaraf edilebileceine dair ciddi tereddütlerinin olduu

üphe götürmemekle birlikte, yine de bölgedeki durumu yakndan takp ediyor

ve frsat kolluyordu. Bu arada, daha önce ele geçirilerek Lvan-olu Taymuraz a

verilmi olan Suvir Kalesi’ne, Solomon’un saldracana dair yem^aberier

alnmt. Bunun üzerine Numan Paa, Kapkethüdas Mehmed Aga^
Süleyman

Paa ve Ahska Gümrükçüsü Mehmed Aa’y 6-7 yuz asker e, a“ *

olan Osmanl kalelerini tefti bahanesiyle bölgeye göndermiti. Numan P ,

Eylül 1768 tarihli kaimesinde, baz hususlar da kethüdasna tem e

etmektedir ki, bunun, Solomon’un bir ekilde yakalanp idam edilmesine

hâlâ câri olan emrin infazna dair olduu kuvvetle muh em

51 BOA, A.DVN.KT., nr. 1051/61.

« BOA, A.DVN.KT., nr. 1051/61.
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Osmanl askerleri ve tefti heyeti 20 Temmuz 1768 (5 Rebiülevvel 1182)

Çaramba günü Badatck Kalesi’ne vardklar srada, I. Solomon da kendisine

bal tavad ve aznaur\arla birlikte, kaleye yarm saat uzaklkta engebeli bir

mevkie gelmiti. Niyeti bir frsatn bulup Osmanl tarafyla görümekti. Nitekim

bu maksatla amcas Giorgi’yi, Kethüda Mehmed Aa’ya gönderdi. Bu talep

karsnda Osmanl heyeti, "Solomon ’un cürmi galiz ve madûb-i Pâdiâh

i

olmala âna ne y vinmekhaddimiz deildin cevabn verdiler. Ayrca kendilerinin

kale teftiine memur olduklarn, baka bir husus için görüme yapma yetkilerinin

bulunmadn söylediler. Fakat Gürcülerin birkaç defa daha adam göndererek.

"azim necâ vü nivâz" ederek srarl talepleri üzerine, Badatck Kalesi’ne yarm

saat mesafede olduu anlalan I. Solomon’a, önce Ahska Gümrükçüsü Mehmed

Aa gönderilerek niyetinin ne olduu soruldu. Cevabnda Solomon, Kethüda

Mehmed Aa ve Süleyman Paa ile görüerek ahvâlini arz etmek istediini

söyledi; istei münasip görülünce de amcas Giorgi’yi 25-30 adamla önden

Badatck Kalesi’ne yakn bir mesafeye gönderip, ardndan kendisi korkusundan
“
asâkir- i vâfire” ile geldi

53
.

Böylece, yllarca süren kovalamaca ve kaçtan sonra iki taraf sonunda yüz

yüze gelmiti. Görümeye Osmanl tarafndan Kethüda Mehmed Aa, Süleyman

Paa ve Gümrükçü Mehmed Aa katldlar. O tarihe kadar olup-biten bütün

olaylarn tüm ayrntsyla ele alnd anlalan bu tarihî görümedeki konumalar,

her iki tarafn da mutabakatyla ayrntl bir rapor haline getirilmi; Kethüda

Mehmed Aa tarafndan Çldr Valisi Numan Paa’ya sunulan bu rapor, onun

vastasyla, meseleye dair dier tüm evrakla birlikte stanbul’a gönderilmitir.

C. Osmanl Heyetinin I. Solomon’la Yapt Mülâkatm Tutana

Kethüda Mehmed Aa’nm raporuna göre, Osmanl heyetiyle I. Solomon
arasnda, soru-cevap eklinde cereyan eden bu tarihî görümenin tutana tam
olarak aadaki gibidir54 ;

Osmanl tarafnn sorusu; Sen öteden berü Gürcistan’n han
ve han-zâdesi olup Pâdiâhmz Efendimizin ihyâ-gerdesi ve bendesi olup, seni
sadk ve bende bilmi iken, bu güne bay ve tuyann neden iktizâ eder? Sana bu
türlü isyân yakr m?

?4

Ç,ld,r
.

Val,sl Vezr Numan Paa’mn mufassal kaimesi: BOA, A.DVN.KT., nr. 1051/61.

f°™
me metn

' Kethüda Mehmed Aa’nn mufassal raporundan (BOA, A.DVN.KT.,
/ ) aynen aktarlm, sadece soru-cevap eklinde düzenlenmitir.
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Solomon’un cevab: Ben Pâdiâhmzn bendesi ve abd-i memlûk

reâyâs olup, ben ve âbâ ve ecdâdm Devlet-i Aliyye’nin ihyâ-gerde bendeleri

olduuma binâen, hizmet ve sadâkatim ve emr-i Pâdiâhîye itâat ve inkyadm

âleme maûm iken, ben ne kelbim ve ne kudretim vardr ki, Pâdiâhma âsî

olaym. Lâkin benim bama gelen bir kimsenin bana gelmemi. Memâlik-i

slâmiyede deil, âir iklimlerde bana olan zulüm ve taaddî kimseye olmamdr.

O s m a n 1 1 : Sana gadr ne veçhile oldu?

S o 1 om o n : Babam mürd oldukdan sonra ben on yedi on sekiz yanda

bir uak kaldm. Beni han ettiler ve elimden geldii kadar hizmetler görür idim.

Hac Ahmed Paa’nn vaktinde, bir defa poshacs derûn- Gürcistan’a geldi.

On sekiz ay mütemâdi Gürcistan içinde üç-dört yüz asker ile oturdu ve elimden

geldii kadar hizmetinde bulundum ve esirden mâadâ dört yüz kese akçe ald.

Arasndan bir buçuk sene mürûr etmeden beni Ahska’ya mutâlebe ettiler.

tâat ettim, kendilerine gittim. Ahska’ya vardmda Göle Paas ol vakit Hac

Paa’nn kethüdas idi. “Biz Açkba’a gideceiz” diye bize hitâb ettiler. Ben

de kendilerine, “Açkba’ta bu vakit bir maslahat yok, niçin gidersiniz? Kerem

edin, vakti deildir imdi gitmenin” diye niyâz ettiimde, ne Hac Ahmed Paa

merhamet etti ve ne de kethüdâs. Andan Ahska’nn ulemâsna ve ocaklusna

ve beylerine her birine baka baka niyâz ettim; “bu vakitte vakti deildir,

asker gitmesin, def edin” diye kirâren [ve] mirâren ricâ ettim. Âhirü’l-emr

müsâ‘ade olunmad. Çünki “bu veçhile ricâma müsâ‘ade etmiyorsunuz, bunda

iki yüz kese teslim edeyim, tek imdi asker göndermeyin bî-vakitdir ,
âhar-kâr

âna dahi müsâ‘ade etmediler. Göle Paas iki-üç yüz asker ile beni yanna katt

ve i bu olduumuz mahalle indik. ndiimiz saat, “bu günkü yevmiye için k
yüz altun halkn ta‘yînât için teslim et” diye emir etti. Ben de emrine mtsalen

yanmda akçe bulunmayp, yine maiyyetinde olan Müslümanlardan uçer-beer

altun devirdim verdim. Ertesi günü yine iki yüz altun yevmiye mutâlebe etti. Bir

dürlü tedârükini edemedim ve “imdi edemem, birkaç günden sonra cum esim

teslim ederim” diye niyâz ettiimde, yüzüme kar anama-avradma taleettve

“bundan sonra seni bir yere koyuvermem; bu gece benim çadrm a »

tenbih etti Bama dünyann ukübeti olduktan sonra arzm dahi g g

°id“ d"“Tir»
mahali. ,a«rdük, Oaaan.n nM

M «ta -Sia Kfa» i . i
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Yannda bulunan asker ile olduum mahalle geldi, beni gafleten bast. Benim

derûnum, gerek Tanr Teâlâya ve gerek evketli efendimize, gerek sâireye doru

olduumdan Allah beni hfz etti; kendi bozuldu ve Dadyan’m tarafndan gelen

adamlar kendini. tuttular ve benim yanma getirdiler ve ben de getiren adamlara

dedim ki: “Bunu Dadyan’a götürün, bir vakitle belki bizden isterler, bunu hfz

etsin” diye gönderdim. Dadyan’m haberi oldukda kar adam gönderip, “bu tarafa

sa getirmen, kendini zâyi‘ edin” diye zâyi‘ ettirdi. Bunu inkâr etmem, böyledir.

Ondan sonra Hac Ahmed Paa nefsâniyyete dütü. Dastan’dan üç-dört bin

Lezgi getirdi, Gürcistan’ Lezgi’ye harâb ettirdi ve ona dahi kanâat etmeyip,

“isyân etti” diye Devlet-i Aliyye’ye hilâf- inhâ bildirdi. Hak dorudadr; o benim

zâyi‘ olmama sa‘y etti, Allah onu zâyi‘ etti. Ondan sonra Erzurumlu brahim Paa,

Ahska’ya geldi. Adam gönderdim, tazallüm ettim; ahvâlimi fehm edecek vakitte

o da azl oldu. Yerine Haan Paa geldi. Adam gönderdim, her ne kadar niyâz ettim

ise, “bana dört yüz kese hizmet edersen, seni Devlet-i Aliyye’den afv ettiririm ve

illâ etmezsen bir türlü senin affn kabil deildir” diye, giden adamlarm bu cevâb

ile geri gönderdikde; tekrar “kerem edin, imdilik yüz kese akçe size, be-on
esir de vereyim ve on kese akçe ve üç esir kethüdana vereyim, aman etmeyin”

diye yine niyâz ettim; merhamet etmedi. Tahmurs(Taymuraz)’u tahrik etti, el

altndan adam gönderdi, yanma getirtti ve benim hakkma ne yazd ise yazd, onu
han etti ve benim peime dütü. Ben de canmn havfmdan dalarda gezerdim;
benim üzerime asker geldiinde kûhistana firar ederdim, asker gittikde yine
meydana çkardm. Ben ne adamm ki, Âl-i Osman Pâdiâhnn kahr u gazabna
ve kuvvetine tâkat getireyim. Lâkin Allah cümlenin rabbidir. Elbette suçsuz olan
hfz u merhamet eder. Benim sadâkatim ve doruluum bundan ma‘lûm deil
mi ki, bir senedir Açkba ta han yok ve âhar bir zâbit yok; bunca tüccâr gelip-
gidiyorlar; kimin bir hilâli zâyi‘ ve gitti ise birinin yerine iki vereyim. Sâniyen,
kalelerimizin ahvâli maTûm; kiminin duvar, kiminin kaps münhedim. Öyle
iken ben Pâdiâh kalesinin semtine baktm yoktur, haddim deildir, Pâdiâh
kalesine bakaym ve bu kalelerde ikâmet eden askerinize on gün taradan zahire
verdirmesem ve adamlarn tara çkartmasam, kendileri terk ederler; kald ki
bana i'timâd etmezseniz kalelerde olan zâbitlerinizden suâl edin.

Osmanl: Bu doruluun böyle vâki*; lâkin Suvir Kalesi bundan
mukaddem senin yedinden alnd ve Livan-olu Abaidze Keyhüsrev’e verildi,

için on aydr ki bunu muhâsara etmisin, bunu niçin edersin?

.

,° ^.°,
rn ° n

' gerçektir, lâkin bizimAbaidze Keyhüsrev ile beynimizde
öteden ben dümanlmz vardr. Onun yedinde olduundan, muhâsara ettim ve
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tazyik ettim ve almaya cehd ettim ve Allâhü’i-azîm o kaleyi siz gelmeden ben

aldm. Yine tarafnza yazardm, “kale botur” ve benim adamm komazdm.

“kime zapt ettirirseniz edin” diye size yazardm. Kald ki çünki siz geldiniz, kalede

olanlarn zahireleri yoktur. ki-üç güne dek adamlarma teslim etmek üzere söz

verip inandrmlar idi. Lâkin ben de bundan sonra vaziyet ettim. Tarafnzdan

adam ta‘yîn ve kaleyi zapt edin; çünki Pâdiâhndr. Sonra efendilerimiz ne

güne ferman ederler ise, ben de râzym. Lâkin Livan-olu elinde kalmasna ve

verilmesine bir türlü râz deilim. Zira o kale Livan-olu’nun elinde durdukça,

Gürcistan’da fesad münkat
4

olmaz. Efendilerimiz içine Osmanl askeri korlar ise

râzym, yok ykarlar ise ona da râzym.

Osmanl: Livan-olu Abaidze Keyhüsrev hâlâ yanmzdadr ve

Osmanl’nm sâdk bir adamdr. Bunun muzmahil olmasna kimsenin rzâs

yoktur.

S o 1 o m o n : Ne mâni zâyi‘ edin diye ben de size teklifetmem ve Abaidze

benim daymdr; ben de zâyi‘ olsun diye size ibrâm etmem. Lâkin dedesi, babas

ne veçhile geçinmiler ise yine ol minvâl üzere geçinsinler.

Osmanl: Pek güzel, çünki bu misillü izhâr- sadâkat idiyorsun ve

itaat gösteriyorsun; Suvir Kalesi üzerinde olan askerini sen kaldr ve içinde olan

Abaidze’nin adamlarn biz çkartalm ve yanmzda bulunan adamlarmzdan

kendi adamlarmz koyalm. Biz kaleyi hfz edelim, efendilerimiz ne güne emir

buyururlar ise ona göre hareket edelim.

S o 1 o m o n : Pek güzel, buna râzym, siz adamnz koyun zapt edin.

[Bu cevap üzerine, Livâne sanca sakinlerinden Küçük Ahmed Aa, tekil

edilen 30 kiilik piyade birlii ile kaleye gönderilmi; kendilenne uç aylk zahire

ve ulufeleri için 1.255 kuru teslim edilmitir].

Solomon: Benim bâlâda bast u tahrîr olunan hususlarm s.rran

ve alenen gerek kalelerde olan Müslüman ve gerek Ahska ahil

_

en"

beylerinden tefti edin. Eer benim size takrir ettiim ve soyW^ ***£

Ren kanl katil olsam da Pâdiâhlarn ve vüzerânn ben msllu

- - ^ v At^Hen heri sanlan deil midir? Ve dininizde ve eriatnzda eman

ve çera etmek öteden ben aman g . . uon Ali Bev

diyene klç olur mu? Kald k Haan raa vc
«..harflerden vey

. . *t a m<» Ahska ve gerek bunda olan sernaaeruen vc

gerçek benim kavatlma, gerek AnsKa e
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gerek sizden evvel Ahska valisi olan brahim Paa, benim kavatlma hezâr

mahzarlar ve ilâmlar aldlar ve Devlet-i Aliyye’ye gönderdiler ve çok ey

yazdlar. Lâkin kendilerine suâl sorun, kendi rzâlaryla m verdiler, yoksa hâtr

için mi verdiler? O da ma‘lûmunuz olur ve olmutur.

O s m a n 1 1 : Güzel, sen bunu böyle ilticâ ediyorsun ve böyle söylüyorsun

ve bu sadâkatini iddiâ ediyorsun. Lâkin be-on seneden beri gazab- Pâdiâhîye

giriftâr olmusun. Bizim gibi adamlar Pâdiâh- âlem-penâhn ednâ abdleriyiz.

Nice senin iini lisâna getirip tavassut ederiz; bizler kendimizden korkarz,

üzerimize almayz. Bu misillü umûr- cesîme için sana söz veremeyiz ve söz

vermek de haddimiz deildir. Lâkin çünki bu kadar ricâ ediyorsun, ibtidâ

söylediin sözlerde yalan dememek için bizi inandr. [Bunun üzerine Solomon,

bâtl âyini üzere haçna yemin etti]. Sâniyen mu‘temedün-aleyh adamlarn bizim

ile beraber Ahska’ya gönder. Efendimizin yanma vardkda cümlemiz kendine

niyâz ederiz. Ola ki veliyyü’n-nPam efendimize seni ricâ ettirirler.

Solomon: Pek eyi olur ve münâsibdir. Lâkin benim mu‘temed adamm,
karndam Kei KinatiFdir ve tavadlardan Egi-olu Keyhüsrev ve aznaurlardan

kâhyalm hizmetinde Tamaza Meshi ve kâtibim; i‘timâd ettiim bunlardr ve
bunlar sizinle beraber koarm.

O s m a n 1 1 : Bunlar güzel, böyle olsun. Lâkin öteden beri senin ülke-i

Gürcistan da beyninizde esîr satmak mu‘tâdnz iken, bunu sen niçün men 4

ettirdin ve ediyorsun?

Solomon: Bu lakrd yalan deil, yanl vardr. On be-on alt sene
mukaddem yannzda olan Frenk dinli Barâhib Katalikoz, Raca ristadi ve
Dadyan’ hezâr bin hile ile esîr satmaktan men' etmi idi. Âhar yerlerde yine
satlr idi. Sonra Göle Paas vaktinde ki, bu kazâ bama geldi. Her eyden me’yûs
oldum. Hâin Katalikoz reâyây bana devirdi ve bizim yanmza geldi ve bize
btda-y, emirde cevâblar bu oldu ki: “Sen Osmanl ile bu hâle uradn ve hâlin
ne güne olsa gerek?” diye bize sordular. ... ettim ki: “Ben günahszm, kendileri
u u ar Hain Katalikoz cevap etti ki: “Bir nasârâ beyninde biribirlerini almak-

satma yo tur ve bu dahi büyük günâhtr. Siz bunu etmek takribiyle böyle derde

ft'v,.T
° ursuz ve sana 0sman1 ' dan imdiden sonra necât yoktur. Gel buna tövbe

-hj
:v

re

7
a bunu ltsm ve ‘‘timâd etsinler- Fîmâ-ba‘d satmayacana gerei

' lmad V

f
v^"'ar da— küçüü ve büyüü aznauri ve tavadi gerefi gibi

::rr
n
r

* osman" sana sefer eder senj mumdlll ,maya ar ve sana hile etmeyeler ve senin uruna mal ve ba ile ve sadâkat
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ile çalalar”. Ben bu hîle ile de havfmdan kendilerine söz verip ebnâ nederdim,

beynimizde bu veçhile kavi ü karâr olmu idi. Ma‘ahâzâ gerek mersûm hîlekârn,

gerekse Dadyan’n, Raca ristadi’nin murâdlan beni efendimizin yannda hâin

etmek imi. Bunu fehm ettim ve bir seneden beri gerek Raca îristadi’nin, gerek

Dadyan’n, gerek Katalikoz’un fehm ettim ki, nice kazâya uratmak imi.

Mersûmlar benim ayldm fehm edince, kendilerinin melanetlerini setr

içün Râhib Katalikoz’u hezâr bin türlü hîle ile brahim Paa’ya gönderdiler ki:

“Solomon hâindir ve kimseye itâati yoktur”. Müceddeden yine üzerime sefer

ittireler; beni yine dalara düüreler; kendileri mezâklarn icrâ ideler. Hak-Teâlâ

bunlarn belâlarn an-karîb verir, kendileri ettikleri hileler balarna gelir ve bu

sözüm yalan m, gerçek mi diye bunda olan tavad ve aznaurlardan suâl edin, ol

vakit maûmunuz olur.

O sm a n 1 1 : Cümle tavad ve aznaurlardan suâl ettik; “böyledir” diye

cümlesi tasdik ettiler.

Solomon: Kald ki Katalikoz bu taraftan gideliden beni yedi-sekz

yüz esir satld. Eer ben esir sattrmasam, kimin haddi vardr ki esir sata. Lâkn

elbette benim rzâmladr. Kald ki, alenen imdi size cümle tavad ve aznaur ve

reâyâ içinde size, “esir sattm” diye diyemem; tâ cürmüm afv olunup hanlm

gelmedikçe. Lâkin sizlere gizli temessük verdim ki, cürmüm afv olunup hanlm

geldikten sonra âikâren sattrrm ve satarm. Lâkin Allah’n ve Pâdiâhn bana

merhameti olduunu ben andan fehm etmiim ki, bunca müddetten beri harâb

olan kalelerin Pâdiâhmz ta‘ mirini murâd etti ve sizin gibi adamlar kefine

me’mûr ettikleri ve Numan Paa gibi bir veziri Ahska’ya Paa ettiklerini, ancak

Tann-Teâlâ’nn ve evketli Pâdiâhmn bana müsâ‘ade ve merhameti olduunu

andan fehm etmiim ki, bunlar benim bahtma zuhur etti. Ve nâllâhu-Teâla

bana merhamet olur. Amma sizlere ve efendimize de rcâ vu niyaz ederim ,

bu kerem-i bârîye sebeb olur da bir avuç kanm bana balatp ve beni yem en

ocam ihya etmem mukadder olduunda, ben bilirim k efendimiz mutema

bunda kalmaz. Evvelâ niyâzm.n biri budur ki, Haan Paa eer Ahska: vahi

olur ise, ne beni çerâ ettikleri bir eyi, ne benim taahhüdettgm hususin birisi

husûl olur. Bir eye fâide vermez. Zîra kendinin bize adaveti ço r v

ondan emin olmak ihtimâlim yokdur. Eer olmak lazm gelir iseV" V
setrini aldrn Onun eline brakmayn. kinci ricamz, o tarafta olan K.

emn aamn. unun *
. . . A , .

7îra kahr ise v ine evvelkinden
hir âhar vere gönderip sürmenizi rica edenm. Zira Katr .y

ve hîkye derkâr olaca ve yine

âikârdr. Bana olan gadrin haddi ve hesab yoktur. Benim a v
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var ve ne söylemek için bir kimse buldum. Size bu kadar takrir ettim. Suâl edin

gerek serhadlerden, gerek âhar yerlerden, eer benim söylediim sözlerde yalan

çkarsam, bilin ki cümlesi yalandr.

Kethüda Mehmed Aa, I. Solomon’la yaplan bütün bu görümelerin S- 10

günde bir kâda geçirildiini; bu arada kendilerinin Badatck Kalesi halkyla

çevredeki Kutais, eherban ve Sushat Kalesi ahalisinden gizlice durumu ayr ayr

tahkik ettirdiklerinde, Solomon’un verdii ifadelerin tamamnn doru ve hakikat

olduuna kanaat getirdiklerini de ilave ederek raporunu tamamlamtr.

D. Meseleye Dair Çeitli Mülahazalar

I. Solomon, Osmanl heyetiyle yapt görümede ileri sürdüü iddialann,

gerçee muvâfk olup olmad hususunda, gerek Gürcü ve gerekse Türk

tarafndaki ahali ve ileri gelenlerden görü sorulmasn istemiti. Bunu talep

ederken ayn zamanda kendisi de, Ahska halkna hitaben yazd ve kardei

Rahip Kinatil ve mutemet birkaç tavadiz gönderdii mektupta, meramn uzun

uzun ifade ettikten sonra, iyi haline dair onlarn âhitliini istemiti. “Öteden

berü dedelerimiz dedeleriniz ile ve babalarmz babalarnz ile ve biz sizinle ne
dürlü muamele ve dostluk itdiimiz ve hdmet-i Pâdiâhîde ve Ahska vâlîlerinin

hdmetlernde ne dürlü bulunduumuz ma'lûmunuzdr” diye söze baladktan
sonra, 175 8’de Hac Ahmed Paa zamannda vukua gelen hadiseleri mufassal
ekilde anlatm; o âna kadar dedesi ve babas zamanndan beridir Osmanl
Devleti’ne sadâkatle bal olup, hizmette kusur etmedikleri halde, Ahska halknn
kendisi aleyhinde bulunarak hakikati söylemediini ifade ederek, olup bitenlerden
onlar da sorumlu tutmu; “sizin dîninizde ve kitâbmzda böyle ey câ ’iz midür?
Hakk söyleseniz Devlet-iAliyye hakka râz olur idi. Ne bizim Gürcistan böyle olur
idi ve ne sizin memleketiniz ve siz bu kadar zahmet ve meakkat çekmezdi. Lâkin .

hakk söylemediniz. Komuluk ve dostluk hakk böyle midir? " diyerek sitemde
bulunmutu. Geçmiteki hatalarnn affedilmesi hususunda, hakikati söyleyerek
kendilerinden ricâ ve niyâz talebinde bulunmu; âyet bunu yapmazlarsa, ahiret
gününde kendileriyle hesaplaacan u sözlerle ifade etmiti: “RÛz-i cezâda
vebalm boynunuza. Sizinle ânda murâfa d olurum. Zira dünyada murâfa aya
mecalim yokdur. Zira iki canm yokdur ki birisini bunda brakaym ve birisiyle
ge up sizinle murafaa olaym. en atnzda ve dîninizde ve kitâbmzda el-amân

’

merhametin
°
T^v'-^ ^ ’

lûmnzdlK Peygamberiniz akna, Kâbetullâh dmerhameten ahvalimi bir vezîr-i âlîâna söyleyesiz... Heman sizden niyâzm
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budur ki, bildiiniz ve vâkfolduunuz gibi ahvâlimi efendimize ifâde idesiz ve

hakkmda efâ'at itmesini recâ vü niyâz eylemeniz içün mektûb tahrîr ve irsal

olunmudur. nâllâhü-Teâlâ mektûbumuz vusulünde komuluk ve dostlua ne

güne lâyk ise öylece eylemeniz me ’mûldur5-.
”

I. Solomon’un bu srarl ve duygusal talebi karlk bulmakta gecikmedi.

Nitekim Ahska’nn ileri gelenleri ve ahaliden toplam 100’e yakn kiinin

katlmyla müterek bir mahzar hazrland. Burada Solomon’un emirlere

uyduu, Gürcistan’daki kaleler, yolcular ve tüccarn emin ve sâlim olduklar

halde, eski Çldr valilerinin “celb-i mâl ve tama ' ve garaz- nefsâniyyetinden ”

gücü ve tâkatinin yetmeyecei miktarda teklif ve akça talep etmeleri sebebiyle

Gürcistan ahalisinin perian olduu; aynca askerî seferler yüzünden Ahska

halknn da mustarip olduu ve dier baka tafsilat da verildikten sonra aff talep

edilmiti56
. Buna benzer ekilde bölgedeki Kutais, Badatck, Sushat ve eherban

kalelerinde bulunan asker ve sivil kesim de bir mahzar vermilerdi. Bunlar da

Solomon’un han soyundan gelen bir kii olduundan, dier bir kiiyi han nasb

etmenin münasip olmayaca; harap durumda bulunan kalelerin muhafazas

imkânsz olduu halde; imdiye kadar Solomon’un bu kalelere taarruz etmedii

gibi hususlardan sonra, netice olarak affna dair talebi tekrar etmilerdi" .

Bata Gürel Prensi Mamia olmak üzere, Bat Gürcistan daki kilise

rahipleri, tavad, aznaur ve halktan dier katlanlarla Gürcüler de ortak bir mahzar

hazrlamlard. Çldr Valisi Numan Paa’ya hitaben yazlan bu metinde, Osmanl

Devleti ile I. Solomon arasndaki münasebetin bozulmasnda, tüm kabahat

Rahip Katalikoz’a yklmt. ddia edildiine göre Katalikoz, Solomon ve tum

Gürcistan halkn kilisesine götürüp, Devlet-i Aliyye’ye itaatten ayrlmalar içm

her birine bask yapm, o vakit durumu anlayamadklarndan rahibe uymulard.

Netice olarak bunlar da, Solomon’un aff ve Rahip Katalikoz’un baka bir diyara

sürgün edilmesini istemilerdi
58

.

I. Solomon’ la yaplan mülâkat tutanaklar ve meseleye dair dier tüm

evrak Çldr Valisi Numan Paa’nm önüne geldiinde, kar karya olunan

durumun nasl bir çkmaz yol olduunun tam olarak farkna vardna üphe

yoktur. Nitekim Hükümete sunduu 4 Eylül 1768 tarihli oldukça mufassa rapor a

BOA, A.DVN.KT., nr. 105 1/61

.

Ahl
A
Ma^el

K
eIi'Nâ,b?Seyyid IsmaiPin Mâm, ve ahaHnin soz konusu mahzar,:

A.DVN.KT., nr. 1051/61.

BOA, A.DVN.KT, nr. 1051/61.

69



ENSAR KÖSE

(kâime), meydana gelen hadiseleri tüm ayrntsyla aktardktan sonra, Rahip

Katalikoz’un sürgün edilmesinin zarûrî olduunu söyleyip, Solomon hakknda

ise unlar teklif etmiti: “Solomon ’un cerâimini afv birle kemâkân hanlnn
fermân- âlî-ân ihsân buyurulmak niyâzmdr. Kald ki inâyetlü efendim, han

olup sadâkatle hdmet itdi fîhâ, itmedii sûretde dahi ele getürüp cezâsnn

tertibine ba ‘de-bu ‘d Ahska 'da olan kullarna âsân olmak gerekdir. Kulunuz her

çend ki mülâhaza eyledim, bundan gayri tarîk ve çâresi bulamadm. nâyetlü

efendim, gerek ibâdullâha ve gerek beytü ’l-mâl- müslimîne bu tarîkden gayri bir

ehven tarîkini bulamadm 59 ”.

E. Rus Sava Öncesinde Solomon’un Aff

Çldr Valisi Numan Paa’nm gönderdii tüm evrak, Lehistan meselesi

nedeniyle Osmanl Devleti ’yle Rusya arasnda iyiden iyiye gergin bir hâl alan

münasebetler, bir savaa dönümek üzere iken stanbul’aulamt. Böyle kritik bir

zamanda, Bat Gürcistan’daki mevcut statükoyu daha fazla sürdürmenin mümkün
olmad Osmanl Hükümetince de anlalmt. Bu nedenle Numan Paa’mn
teklifi muvacehesinde, I. Solomon’un affedilmesinden baka çare olmadna
karar verildi. Nitekim bu meyanda, Eylül 1768 sonunda Sultan III. Mustafa’nn
ferman sâdr oldu. Bu fermanla meret tahtna yeniden I. Solomon’un oturtulmas,
birtakm artlara baland. Af karl olarak Osmanl Devleti ’nin beklentisi,
bundan sonra Gürcistan’da kargaann bertaraf edilerek düzen ve asayiin tam
olarak salanmasyd60

. Esir ticaretinin yasaklanmas ve Solomon’un Osmanl
Devleti yle münasebetlerinin bozulmas hususlarnda sorumlu tutulan Rahip
Katalkoz hakknda ise, Hasankeyf Kalesi ’nde hapsedilmesi karan verilmiti61

.

Yaplan müzakerede kararlatrlan ve bunlara uyacana dair kendisinden
temessuk alnarak tutanaa geçirildiine dair belgeye göre, I. Solomon’un aff u
artlarla mümkün olmutu:

- Solomon, affedilmesi ve hanla iadesinin karl olarak Osmanl
Devleti ne ve Ahska valisine sadâkatle hizmet edecek.

Hala Osmanl tarafnda bulunan Livan-olu Abaidze’ye zarar

59

60

6 f

BOA, A.DVN.KT., nr. 1051/61.
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verilmeyecek; babasndan kalan mülkleri iade edilecek.

- Rahip Katalikoz baka bir diyara sürgün edilecek.

- Haan Paa, Canik Muhassl Hac Ali Bey ve dier bakalar tarafndan

alkonulan rehineler serbest braklarak Solomon’a teslim edilecek.

- Gürcistan’da eskiden ne ekilde ticaret câri ise, bundan sonra da herhangi

bir snrlamaya tâbi tutulmadan serbestçe ticaret yaplacak.

- On be seneden beri Gürcistan’da alaca olan kiilere, borcun anaparas

ödenecek, faiz talep edilmeyecek.

- Suvir Kalesi’nin yklmas, içine asker konulmas veya Solomon’a

verilmesi hususlarndan birisi tercih edilecek62 .

F. Solomon’un OsmanlI’dan Kopuu ve Rusya’yla ttifak

Osmanl Devleti, yllarca süren bunca mücadeleye ramen ortadan

kaldramad I. Solomon’a nihayet tâcn ve tahtn iade etmek zorunda kalmt.

Fakat bir yazarn ifade ettii gibi Solomon’un aff, muhtemelen artk “çok geç

ve çok az bir olguydu63 .” Zira bu iade-i itibar, Osmanl-Rus savann hemen

öncesinde meydana gelmiti. Nitekim bundan bir hafta sonra 8 Ekim 1 768 tarihinde

Rusya’ya sava ilan edildi. Aynca, öyle anlalmaktadr ki I. Solomon, bir yandan

Osmanl Hükümetiyle müzakere yürütür ve göreve iadesini salamaya çalrken,

dier yandan Rusya ile de temas hiç brakmamt. Badattk Kalesi nde 20

Temmuz’da Osmanl heyetiyle yapt müzakerenin cevab stanbul’dan henüz

gelmeden, Kutais Metropoliti Maksim Abaidze’yi Eylül 1768’de elçi olarak St.

Petersburg’a göndermiti. Elçilik heyeti, öncelikle Kzlar Kalesi nde bulunan

General Potapov’a gittiklerinde, bunlar muhtemelen snrd edilerek eh bo geri

döndürülmek üzereyken, Osmanl Devleti'nin sava ilan, Rusya ile Gurc.sta

arasndaki münasebetlerin seyrini deitirmiti. Nitekim 30 Kasm 1768 de

Rus Hükümetinden General Potapov’a gelen bir ukazda, Metropo ® S1™ ‘

kabul etmesi ve hemen St. Petersburg’a göndermesi isteniyordu. General de,

kendi adamlarndan brstn derhal Kral I. solomon s
, da

haberdar etmiti*. Ayn, tarihte Devlet Konseyinde alnn karar dogrultusund

62

63

64

BOA, A.DVN.KT., nr. 1051/61.

Gvosdev, Imperial Policies, s. 30.
30

Lang, The Last Years

,

s. 162; Gvosdev, Imperial Policies, s. •
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Dileri Bakan Nikita Ivanovich Panin de, “ortak dümana” kar kendilerine

katlmas için Kral Solomon’a bir mektup yazmt. Bu mektupta Osmanllar

bar muhafaza ettii sürece, savaa girmek için Rusya’nn hiçbir nedeninin

bulunmad açklanarak, I. Solomon’un 1766’daki ittifak teklifinin reddedilii

hakl çkarlmaya çallyor; mevcut yeni durumda ise Osmanllar “sebepsiz

olarak” sava ilan ettiklerine göre, Rusya ile Bat Gürcistan arasnda ittifakn

mümkün olaca; Gürcistan topraklarndaki “kâfir boyunduruunu” krmak için

bunun iyi bir frsat olduu söyleniyordu65
.

Rus Hükümetiyle müzakere etmek için tam yetki verilerek St. Petersburg’a

gönderilen Metropolit Maksim, 8 Mart 1769 tarihinde St. Petersburg’a ulam;
alt gün sonra Hükümet ve Panin’e diplomatik notlar serisini sunmutu. Özetle

Rusya’dan, Gürcistan ordusunun yükünü hafifletmek ve Gürcistan topraklarnn

yabanclardan kurtuluncaya kadaryardm etmek üzere Kafkasya’ya 5.000 askerden
oluan bir ordu göndermeyi talep etmiti. Teklifini daha cazip hale getirme için,

Karadeniz kysndaki Gürcü limanlarn Ruslarn serbestçe kullanabilecei,

ayrca Imeret Krall ’nn doal zenginlikleri ve mineral kaynaklarndan da

yararlanlabilecei vaadinde bulunmutu66
. Zaten Rusya’nn yllardan beri

bekledii tam da buydu. Gürcistan topraklarndaki askerî harekât balatacak olan

Alman asll Rus General Gottlieb Heinrich von Todtleben, Metropolit Maksim
ve maiyetiyle beraber 29 Austos 1769 tarihinde Tiflis’e geldi; 16 Aralk’ta ise

Rus-Gürcü ttifak Antlamas imzaland67
. Artk imdi Kafkaslar’da Osmanl

Devleti’ni çok daha zorlu artlar bekliyordu.

Sonuç

I. Solomon aslnda kimdi ve tarihin önemli krlma zamanlarndan
birisinde Bat Gürcistan’da hadiselerin tabiî geliim seyrine nasl bir tesir icra
etmiti? Kukusuz Osmanllar açsndan bakldnda o, Padiahn otoritesine
bakaldrm bir âsiydi. Çada bir Osmanl kaynanda Solomon ve onu
cezalandrmak isteyen Osmanl askerinin durumu özlü biçimde öyle ifade
edilmiti: "Solomonda mukabeleye iktidar yok. Lâkin hîle-i harbi bilür kâfir
o mo/û Tiflis 'e firâr etti ve kavmini sa ‘b dalara ihfâ etti. Serasker cüst ü cû
eyledi, ele getüremedi ve mahall-i merkümda. itâ edîd olduundan meks ü karar

65

66

67

Gvosdev, Imperial Policies, s. 30.
Gvosdev, Imperial Policies, s. 30.

osdev, Imperial Policies, s. 33; Bilge, Osmanl Çanda Kafkasya, s. 237.
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kabil deil deyü ricat ettikde...
68 ’’. Lâkin hikâyenin bir de Gürcistan versiyonu

var ki, orada bambaka bir Solomon portresi tasvir ediliyordu. Gürcistan tarihini

Marksist teoriler çerçevesinde ele alan ve özellikle feodal beyler (tavad) ile

krallar arasndaki mücadeleleri, çalmalarnn merkezine oturtan Gürcü tarihçi

Nikoloz Berdzenivili, 1947’de dier bir Gürcü tarihçi Simon Canaia ile birlikte

yazd Gürcistan Tarihi'ndc
,
I. Solomon hakknda u güzellemede bulunmutu:
m

“1763-1768 yllar arasnda mereti halk Osmanllar ve onlarla birleen baz

uak tavadlara kar Solomon ’la birlikte kahramanca savat. mereti halknn

azimli mücadelesi Osmanllar ’n Gürcistan’ tümüyle yutma planlarn suya

düürdü. Düman, Gürcü Kral ile bar görümeleri balatmak zorunda kald.

Kral Solomon, Osmanllar ’n hilekârln iyi bildii için görüme isteklerine

cevap vermedi. Solomon, gelecek olas savalar için çevre ülkelerden yardm

aramaya balad69 ”.

Aslnda bu deerlendirmelerin pek bir ehemmiyeti de yoktu ve hakikati

uçlarda aramak muhtemelen hatal bir yoldu. Zira bu aratrma süresince gözden

geçirilen vesikalarda anlatlanlar, kaygan bir zemin üzerinde ayakta kalma siyaseti

güden, lâkin ans hiç de yaver gitmeyen bir Gürcü lider figürü tasvir ediyordu.

Yllar süren kaç ve kovalamacadan sonra Solomon’un, 1768’de Osmanl devlet

adamlaryla yapt görümelere ve kaleme ald diplomatik mektubuna hâkim

olan ezilmilik ve yalvarma halinin, gerçekten samimi bir hâletirûhiyeyi mi ifade

ettii; yoksa bunlarn birer politik ve taktik manevra m olduunu kestirmek

güçtür.

Buna karlk, Gürcistan politikasn tamamen Çldr ve Ahska valilerinin

raporlaryla oluturan Osmanl Hükümeti için, 1752’den 1768 e kadar geçen

dönemin, inkâr edilemez diplomatik ve askerî baarszlklarla dolu olduu

âikârdr. Zira ne idam cezas infaz edilmek suretiyle I. Solomon’un gölgesi meret

topraklar üzerinden kaldnlabilmi, ne de ona ramen tâyin edilen iktidarsz

Kral Taymuraz’n otoritesi, mahallî feodal güç odaklarna kabul ettirebilmiti.

Nihâyet 1768 sonbaharnda gelindiinde, Solomon hakknda lutufkar bir

af ferman çkmt çkmasna da, artk çok geçti. Zira yllardan ben her ba

sktnda Rusya’nn kapsn çalan I. Solomon, sonunda muradna ermiti.

6#

69

Mür’i’t-Tevârih, II/A, 92.

Nikoloz Berdzenivili - Simon Canaia, Gürcistan

çev. Hayri Hayriolu, stanbul 1997, s. 282.

Tarihi (Balangçtan 19. Yüzyla Kadar),
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EKLER

Eki

Sabk meret Kral I. Solomon’un, Çldr Valisi Numan Paa’ya hitaben

yazd tarihsiz mektubun tercümesi70

Açkba melîk-i sâbk Solomon’dan tarafmza gelen mektubun sûreti.

Hazretleri, öteden berü bu kullar ve âbâ vü ecdâdm Pâdiâh- âlem-penâh

efendimizin kul ve bendesi ve dâ’imâ hdemât- aliyyede kyâm ve Gürcistan

fethinden bu âna gelince Devlet-i Pâdiâhîde Gürcistan Hanlyla mümtaz ve

devâm- ömr ü Devlet-i Pâdiâhîye müdâvemet üzre olup, hdemât- Pâdiâhîde

ve Ahska vâlîleri efendilerimizin hdmetlerinde bir dürlü kusûr ve rahatm

voiken, birkaç sene mukaddem Ahska Vâlîsi Hac Ahmed Paa tama‘mdan nâ
gerek Gürcistan’a ve gerek bu kullarna etdii zulm ü ta'addî kaleme gelmez,

mesmu'- devletleri buyurulmudur. Ol esnâda senede birkaç defa üzerimize

asker ta'yîn ve Gürcistan tâifelerine nîce nîce cevr ü ta‘addî eylediinden baka,
iki üç vaiz seneden berü Devlet-i Aliyye’nin ihyâ-gerdesi olup, bunca müddetten
berü olan hânedânmzm yklmasna ikdam itdüginden baka, canma dahi kasd
idüp, havfmdan ol vakit firâr idüp, beni Devlet-i Aliyye’ye hilâf bildirüp, birkaç

senedir üzerime asker ta'yîn idüp, asker geldikde ba‘z mahallerde ihtifa ve asker
avdetinde çkardm. Bu kadar zamandr üzerime asker ta'yîn olunur, asker ile

mukabele itmediim cümlenin ma’lûmdr. Ben ve selefim Pâdiâh- âlem-penâh
hazretlerinin kadîm re'âyâs ve kul bendesi olup, ben kimim ki Pâdiâh- âlem-
penâh efendimizin askerine karu çkaym. Asker geldikde can korkusundan
firâr ve htfa derdim. Kald ki esîr firuht olmamasna sebeb ben deilim. Âbâ
vü ecdâdm vakitlerinde esirlerin almup-satlmas men‘ olmad. Ben nîce men‘
iderim ve men' itmek dahi haddim deildir. Lâkin ol esnâda hâlâ tarafnzda olan
Barahb Katalkoz hâin fursat bulup, cümle Gürcistan halkn birer birer kiliseye
götürüp, esir firuht itmemeleri içün âyin ve dînleri üzre yemîn virdirmidir.
Mesfur Katalkoz tarafnzda olmak hasebiyle ne güne âdem oldu, hâin midür
sadk mdur ma'lûm- devletiniz olmudr. Kald ki mesfur Katelikoz râhib,
btdada Gürcistan n ihtilâline sebeb olup, imdi sûret-i hakdan zuhûr idüp,
vanetn setr itmek çün ol tarafa varmdr. Mesfur râhib ol tarafa vardkdan

yme esr ahhyor ve esin bir kmesne men‘ itmiyor. imdi esîrin satld
n mzn ma lum- devletleridir. Benim bu husûsda cürmüm yokdur. Lâkin can

boa, A.DVN.KT.. nr. 1051/61.
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korkusundan firâr iderdim. Allâh rzâs içün, Peygamberiniz akna, Mekke
Medine hürmetine, evketlü Pâdiâh- âlem-penâh efendimizin ba sadakasna,

ehzâdelerin ba sadakasna olsun, bir avuç kanmdan geçüp cürmümü afv

itmek içün bana efa‘at eyle. Öteden beni Devlet-i Aliyye’ye ve Ahska vâlîlerine

ne güne hdmet olmu ise, yine kemâ-fi’l-evvel hdmet ve sadâkat iderim ve esir

mukaddemâdan ne güne almup ve satlm ise yine alnup satlmak üzre taahhüd

iderim. Kerem idüp Devlet-i Aliyye’den cürmümün afvn ve yine kemâkân

hanlm niyâz iderim ve benim bu husûsda cürmüm olmadn ve Hac Ahmed
Paa vüs'ümden ziyâde bana hdmet teklif idüp, tâkatim olmayan teklife tâkat

getüremedim. Sonra gelenler dahi o hdmetin me’mûliyle dünyann ifk ü iftirâsn

itdiler. Ann içün bana garaz itdiler. Cümle Ahska ahâlîleri bu ilere vâkfdrlar ve

Hac Ahmed Paa’dan sonra gelenlere her ne kadar ki hâlimi arz ve niyâzm itdim

ise, ne kimesne anlad ve ne hâlime merhamet itdiler. Mücerred ânn aldn
almak dâ‘iyesiyle beni gün-be-gün Devlet-i Aliyye’ye âsî ve zorba bildirdiler.

Hââ benim babam ve dedelerimden olmayan eyi kabûl itmem. Bugün bir

senedir Gürcistan hansz duruyor. Kang kafaya ve kang karyeye taarruz itdim

ve kime tecâvüzlük itdim? Elbette efendimizin ma‘lûm olmudr. Efendim, sen

Devlet-i Aliyye’nin mu‘temed ve emekdârsn, emânü’l-âmân ocana dâhil

oldum, ocana ne düer ise öyle ileyesin ve âmân söyleyen âdeme erî‘atda

klç yokdur. Allâh içün olsun, benim hâlimi Ahska ulemâsndan ve ocakludan

ve sancak beglerinden suâl idesin ve haklkat- hâle vâkf oldukdan sonar, bana

efa‘at eyle ve yine kemâ-fi’l-evvel hdmetlerde bulunmak üzre taahhüd iderim

ve bu arz- hâlimi sened itmek üzre tarafnzda hfz ve beni çerâ idesin. Allâh

rzâs içün, Pâdiâh ba sadakas içün, evlâdlarnzn ba içün beni Ahska

ahâlîlerinden suâl eyle ve hakkat-i hâle vâkf oldukdan sonra, beni Pâdiâhdan

recâ eyle. Allâh akna olsun eer benim cürmüm olsayd, birkaç senedir çallar

içinde ihtifada idem Allâh Teâlâ yoluma getürür idi. Lâkin cürmüm yokdur, beni

hilâf bildirdiler. Gayn ocanza ve dîninize dâhilim. Pâdiâh efendimize ve size

ne dürlü lâyk ise öylece merhamet idesiz. Her ne kadar cürmüm var ise dahi afv

buyurasz. efa‘at ve sâhiblik cürmlükle gelmidir, gayri ben her eyden tevbe ve

istifar itdim. Merhamet size kalmdr, fermân sîzindir.
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Ek 2

Sâbk îmeret Kral I. Solomon’un, Ahska ahalisine hitaben yazd tarihsiz

mektubun tercümesi71

Açkba melik-i sâbk Solomon tarafndan Ahska ahâlîsine gelen

mektûbun sûreti.

Ahska ulemâs ve sancak begleri ve ocaklu ve ahâlî dostlarmz

muhibbânemiz budur ki.

Öteden berü dedelerimiz dedeleriniz ile ve babalarmz babalarnz ile

ve biz sizinle ne dürlü muâmele ve dostluk itdiimiz ve hdmet-i Pâdiâhîde ve

Ahska vâlîlerinin hdmetlerinde ne dürlü bulunduumuz maiûmunuzdr. Hac

Ahmed Paa’nn gününde Gürcistan’a olan zulm ü ta‘addî dahi maiûmunuzdr.

Bir defa bu sancak begini Gürcistan’a ta‘yîn itdi, iki üç yüz kise akça ald.

Gürcistan' ol veçhile perîân itdi. Bir iki seneden sonra beni istedi. Emrine itâat

idüp Ahska’ya geldiimde, kethüdâs Göle Paasn tekrâr Gürcistan’a ta‘yîn

itmek murâd itdikde, “vakti deildir, Gürcistan’n buna tahammülü yokdur,

ta‘yîn itmeyesün” deyü Hac Paa’ya niyâz itdim ve sizlere gelüp birer birer niyâz

itdim, olmad. Her ne ise bana zor idüp, kethüdâsm ta‘yîn ve beni dahi beraber

gönderüp, Gürcistan’a gitdüümüzde kudretimiz olmayan eyleri bana teklîf itdi.

Tâkat getüremediimden firâr itdim. Firâr itdikden sonra yine maraz gelmeyüp,

canma kasd idüp üzerime geldi. Yanmda olan re‘âyâ dahi korkmular idi. Re‘âyâ

ahvâli ma‘lûm- hakk M-müzde oldu içün, yine kendüleri bozldlar. Ol günden

bana garaz ve nefsâniyyet itdiler ve sonra gelen vâlîlere dahi bu kadar arz- niyâz

itdim. Ne kimesne anlad ve ne merhamet itdiler. Ben Pâdiâhn re‘âyâs ve kul
ve bendesi olaym ve bu kadar zamândr babam ve dedem hdmet-i Pâdiâhîde
bulunup, hiç aramzda birisi zorbalk itmemiken ve siz benim ahvâlime vâkf
iken, hakk söylemeyüp hakkmda arz u mahzar virüp “zorbadr ve âsîdir” diyü
ehâdet idersiz. Sizin dîninizde ve kitâbmzda böyle ey câiz midür? Hakk
söyleseniz Devlet-i Aliyye hakka râz olur idi. Ne bizim Gürcistan böyle olur idi

ve ne sizin memleketiniz ve siz bu kadar zahmet ve meakkat çekmezdi. Lâkin
hakk söylemediniz. Komuluk ve dostluk hakk böyle midir? imdi Devlet-i
Aliyye nin mu temed ve emekdâr bir vezîr-i âlîân bir senedir Ahska’dadr
ve hakk kabûl ider bir muttasf vezirdir. Ahvâlimi bir vezîr-i âlîâna söyleyüp
ve evvelden âhire ne dürlü oid ise ifade idüp vâkf olsun. Devlet-i Aliyye’den
cürmümün afvn ve kemâ-fi’l-evvel hanlm recâ ve niyâz idesiz. Öteden

BOA, A.DVN.KT., nr. 1051/61.
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berü ecdâdm hdmet-i Pâdiâhîde ne minvâl üzre hdmet itmiler ise ve esîr

evvelden ne dürlü almup-satulur ise, yine ol minvâl üzre hdmet itmee taahhüd

iderim. Kald ki bu defa dahi ahvâlimi efendimize ifade itmediniz ise ve hakk

söylemediniz ise, rûz-i cezâda vebâlim boynunuza. Sizinle ânda murâfa‘a olurum.

Zîra dünyâda murâfa‘aya mecâlim yokdur. Zîra iki canm yokdur ki birisini bunda

brakaym ve birisiyle gelüp sizinle murâfa‘a olaym. eriatnzda ve dîninizde

ve kitâbnzda “el-amân” diyene klç olmad ho ma‘lûmnzdr. Peygamberiniz

akna, Kâbetullâh’a merhameten ahvâlimi bir vezîr-i âlîâna söyleyesiz ve esîr

alup-satlmamasna sebeb kim oldu maiûmunuz iken, niçün bir vezîr-i âlîâna

söylemediniz? Bundan akdem esîr alup-satulmamak içün Barâhib Katalikoz

sebeb old ve cümle Gürcistan halkn kiliseye götürüp âyinleri üzre yemîn

virdiini bilürken, hakk niçün söylemezsiz? Hâin-i devlet olan Katalikoz imdi

sâdkm old? Öteden berü sizinle olan komuluk ve dostluk hakk böyle midir?

Eer hakk söylemezseniz, rûz-i cezâda sizinle da‘vâc olurum. Heman sizden

niyâzm budur ki, bildiiniz ve vâkf oldunz gibi ahvâlimi efendimize ifade

idesiz ve hakkmda efa‘at itmesini recâ ve niyâz eylemeniz içün mektûb tahrîr ve

irsâl olunmudr. nallâhü-Teâlâ mektûbumz vusûlünde komuluk ve dostlua

ne güne lâyk ise öylece eylemeniz me’mûldur.”
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Ek 3

Ahska ileri gelenleri ve ahalisinin, Solomon ’un affna dair müterek

mahzar71

Ahska’nm ulemâ vü sulehâ ve e’imme vü hutebâ ve elviye neferleri

ve elviye begleri ve dergâh- âlî yeniçerileri aas ve serdengeçti aalan ve

alaybegleri ve gönülliyân aalan ve zu‘amâ ve erbâb- timâr kullarnn bâb-

merâhim-masîre mahzar- hakkâniyet-eserleri budur ki,

Açkba Meliki olan Solomon öteden berü Devlet-i Aliyye-i ebediyyü’l-

karârm sâdk ve mu‘temed kullanndan olup, meyân- Gürcistan’da vâk‘ klâ -

Pâdiâh ve ebnâ-i sebîl ve tüccâra ser-i mû[y] sû-i kasd ve taarruzdan hâlî ve sâdr

olan fermân- erîf-i âlîânm icrâ ve infazna sâ‘î ve her veçhile mutî‘ ve münkâd

iken, sâbkâ Çldr vâlîleri tama‘- hâmlanndan nâî mümkün olmayan tekâlif-i

tâkat-iken akça mutâlebesiyle Gürcistan reâyâlar perîân ve melik-i mersûmun

kati ü i‘dâmna derkâr ve bu veçhile rû-gerdân ve nâçâr isyân ve firâr ve hilâf-

vâk‘ sû-i hâlini der-aliyyeye arz u i‘lâm eylediklerinde, izzetlü merhametlü

evliyâ-y ni‘am efendilerimiz hazarât tahrîrlerine binâen asâkir-i vâfire ta‘yîn ve

irsâl buyurduklarnda, mersûm gazab-efan ve hazret-i cihân-dârîden tersân ve

hirâsen evlâd u yâli ile kûhsâra firâr ve kat‘â muhârebeye tasaddî idemeyüp ve

kaç seneden berü mürûr u ubûr iden asâkir-i vâfireden Çldr eyâleti fukarâs pâ-

zede-i asker bi’l-külliye perîân ve perâkende ve Gürcistan’da meliklik umûnn
idâre ve rü’yete kadir kimesne olmadndan, ebnâ-i sebîl ve tâife-i tüccâr

zahmet-keîde ve umûr- Gürcistan muhtell vü müevve ve üserânn bey‘ ü irâs
Katalikoz nâm râhibin ivâ ve dlâlyla men‘ olup ve mersûm Solomon vücûh
ile ribkan itâat ve inkyadda pâ-ber-câ-y sadâkat iken, bâlâda arz olund üzre

sâbkâ Çldr vâlîlerinin celb-i mâl ve tama‘ ve garaz- nefsâniyyet eyledikleri

zâhir ve nümâyan ve bu def a mersûm Solomon, karnda Katatel nâm râhib ile

birkaç mu temed tavadlanyla cümleten bu kullarna mektûb gelüp, mersûm bâ-
fermân- âlî Gürcistan’n eben-an-cedd melik ve melik-zâdesi ve kafâ câdde-i
itâatdan hâriç ser-mû hareketi müâhede olunmayup, klâ‘- mezbûrlarda olan
orta ve ahâlîsiyle dostlukda sâbit-kadem ve râsih-dem-i hdemât- aliyye oldun
bu âna dek ve bundan böyle sâdr olan fermân- âlîânn mazmûn- erifle amel
ve hareket ve kemâ-fi’s-sâbk klâ‘- Pâdiâhî ve ebnâ-i sebîl ve tüccâra veçhen
mne’l-vücûh taarruz itmeyüp ve fermân buyurulduu veçhile nizâm- evveline
rabt ve üserânn bey u irâsn taahhüd ve iltizâm verite emân . . . ubûdiyyet ve
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deryûze-i efa‘at ve hakkat-i hâii hâlâ vâlî-i Çldr inâyetlü merhametlü Numan

Paa hazretlerine ve der-aliyyeye arz u mahzar itmezseniz Kahhâr- zü’l-celâl’e

dûçâr ve gazab- hazret- i Pâdiâhîye mazhar olasnz diyü üzerlerimize kebâir-i

azîme havâle ve emân-hâh olmakla, fi’l-vâki‘ ber-muktezâ-y er‘-i kadîm irtikâb-

cürm-i galîz ve mâtem-i azîm olanlar dâhil-i dâire-i emân olduklarnda emân ve

iltimaslarna müsâ‘ade ve afv ü inâyet dâib ve beride ve faide-i müstahsene-i

kadîm-i devlet olmala [ayet-i kerîme] mersûmun cürm ü isyânna keîde-i

dâire-i afv ü inâyet ve kemâ-fi’s-sâbkAçkba meliklii ihsân ve fermân- erîf-i

âlîân i ‘tâ ve bu veçhile Gürcistan’n nizâm, evveline rabt buyurulmasyla

memleketimizin ftkarâ ve zu‘afa kullarna emn u râhatlanna bâis bir müesser-i

cemîle olaca ma‘lûm- ilm-i hazret-i cihân-dârî buyurulmak istidasyla pâye-i

serîr-i a‘lâya mahzar- hakîkat-eser tahrîrine cesâret olunmudur. Ol bâbda emr u

fermân inâyetlü merhametlü evliyây’n-ni‘am efendilerimiz hazarâtnndr.
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Ek 4

Bata Gürel Prensi Mamia olmak üzere, Bat Gürcistan’daki manastr ve

kiliselerde olan rahiplerle, tavad, aznaur ve halkn dier ileri gelenlerinin

müterek mahzar73

“Hâlâ vâlî-i Çldr devletlü sa‘âdetlü merhametlü vezîr-i mürüvvet-niân

veliyyü’n-ni‘am efendimiz sultanmz hazretlerinin hâkipây- devletlerine.

Gürcistan derûnunda vâk‘ manastr ve kilise-i sâirede olan râhib kullarnn

ve gerek bi’l-cümle tavad ve aznaur ve re‘âyâ makülesinin mahzar-gûne arz-

hâlleri budur ki,

Taraf- Devlet-i Âl-i Osmâniye’den bundan akdem fermân- âlîân ile

Açkba Hâkimi olan Solomon Han ve ahâlî-i Gürcistan, Devlet-i Aliyye’ye ve

Ahska vâlîlerine itâat ve inkyad üzereler iken, ba‘z mevâni‘ ile beynlerimizde

tefrika vâki* oldukda, bir müddetden berü Gürcistan’n Katalikoz olan [bo] nâm

râhib frsat-yâb olup, derûnunda olan garaz- nefsâniyyetini icrâ içün Solomon

Han’ ve bi’l-cümle Gürcistan ahâlîsini kilisesine götürüp, Devlet-i Aliyye ve

Ahska vâlîlerinin rzâlarna mugayir her birlerimize birer tarîk irâet ve dâire-i

itâatdan rû-gerdân olmamza müte‘allik, âyîni üzre bizlere pend ü nasihat ve

hezâr tahvîfat ile bi’l-cümle dlâl ve endüpimân(?) ile itâatdan çkarup, akl-

kâsramz ihâta itmedüginden bu âna dek nîce nîce gazab- hazret-i Pâdiâhîye

giriftâr olduk. Râhib-i merkümun mukaddemâ bizlere olan pend ü nasihat ve

irâ’et tarîki ancak harâb ve berbâd olmamz içün olduum imdi aklmz idrâk

eylediinden gayr, kiliselerimizde dahi vücûh ile hyâneti zâhir olmala,

kemâ-f’l-evvel babalar ve dedelerimiz ne veçhile Devlet-i Aliyye’ye ve Ahska
vâlîlerine hdmet idegelmiler ise, ol veçhile dâire-i itâatda ve hdmet-i aliyyede

sâbit-kadem olacamz râhib-i merküm fehm eyledikde, cesâret eyledii dalâlet

ve isyân setr ve tarîk-i âhar ve hezâr hile vü hud‘a ile Gürcistan ahâlîsini tahrîb

itdirmek içün Ahska’ya varup ikâmet itmekle, Allâh rzâs içün olsun bu âna dek
olan kil ü kal ve vilâyetimizin harâb olup, bizlerin dahi Devlet-i Âl-i Osmâniye
ve Ahska vâlîleri indinde hâin ve tuyân ve isyânmza mezkûr râhib Katalikoz
sebeb oldu bî-itibâh olduundan gayr, kal‘alann kefine me’mûr kethüdâ-y
Zisan3H îlHPî 1 1 1 P1m prl A /Yn I T «« A n A r* n *• 1 a t\

Devlet-i Alij^ye ye ve ahâlî-i Gürcistan’a olan hyânet ve sû-i kasdma tahsîl-i
vukuf tmelenyle, vilâyetimizin nizâm ve seleflerimiz misillü tahsîl-i nzâ-y
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hazret-i Pâdiâhî ve vüs‘umuz mertebe Ahska vâlîlerinin hdmetlerinde sâbit-

kadem olmamz, ancak Katalikoz merkümun Gürcistan’a gelmeyüp, yedinde olan

kiliselerimiz vakf emâneti ahz ve diyâr- âhara nefyine muhtâc ve bi ’ 1-cümlemizin

murâd u maksûd olmala, recâ vü niyazmz maiûm- devletleri buyuruldukda,

devletlü inâyetlü veliyyü’n-ni‘am efendimizin himmet-i aliyyeleriyle nizâm

bulacak memleketimiz bir dahi muhtel olmamak içün Katalikoz râhib-i mezkûr

yedinde olan emânetimiz ahz ve bir dahi Gürcistan’a gelmemek üzre diyâr- âhara

nefy ve Gürcistan ahâlîsini mesrûr ve ihyâ buyurmalar bâbmda emr ü fermân

devletlü inâyetlü merhametlü veliyyü’n-ni‘am efendimizindir.
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Ek 5

I. Solomon’un, OsmanlI tarafna verdii 21 Rebiülevvel 1182 (5 Austos

1768) tarihli temessük74

Bâ‘is-i tahrîr-i artnâmem budur ki,

Bundan akdem erbâb- garazn hilâf- inhâ hakkmda olan nefsâniyyetine

binâen eben-an-cedd dâire-i itâatda olan kullarn Devlet-i Aliyye’ye tahrîr ve

gazab- hazret-i Pâdiâh ile'bir müddetten berü tahlîs-i girîbân zmnnda da
ve kûhistanda muhtefî iken ibu bin yüz seksen iki senesi mâh- Rebî‘u’l-

evvelinin evâ’ilinde hâlâ vâlî-i Çldr devletlü inâyetlü veliyyü’n-ni‘am efendim

hazretlerinin kethüdâ-y mükerremleri saâdetlü Mehmed Aa ve Livâne sanca

mutasarrf Süleymân Paa ve Ahska Gümrükçüsü Mehmed Aa Gürcistan’da

vâk‘ kaPalarn kefi içün sâdr olan emr-i âli mûcebince, me’mûriyyetleri

olup Badatck KaPas’na vardklarnda yanlanna varup, bu âna dek zuhûr

iden cürmümün afVn niyâz ve müârun-ileyh veliyyü’n-ni‘am efendimiz

hazretlerinin dâirelerine dahlim cerâim-i sâbkm ve isyânmn afvn Devlet-i

Aliyye’ye tahrîr buyursunlar diyü recâ vü niyâz olmdukda, ahvâlimiz mûmâ-
ileyh tarafndan müârun-ileyh veliyyü’n-ni‘am efendimize arz olnup, hakkmda
merhamet-i aliyyeleri zuhûr ve dâire-i itâatda olmamz fermân olunmala,

ibtidâ-y emirde cerâim-i güzetem afv der-i Devlet-i Aliyye’ye tahrîr ve hanlk
fermân-

1
erîf-i âlîân vürûd eyledikde, bu kullan selefimin olageldii vech üzre

derûn- Gürcistan’da üserânn bey‘ u irâsna ruhsat virüp, tarafmdan ferd-i

vâhide mâni‘ olmamak üzre ve Ahska’da olan Râhib Katalikoz diyâr- âharda
vâki bir manastra nefy ü iclâ olunmak ve Dadyan ve Raca . . . mûmâ-ileyhimâ
tarafndan bir eyi mutâlebe olunmamak ve Gürcistan’da vâki

4

SuvirKaPas Livan
Abaidze’nin oluna virilmeyüp, külliyyen esâsndan hedm ve yâhud Devlet-i
Aüyye den muhâfaza ve orta vaz‘ ve yâhud lütfen bu kullanna ihsân buyurulmak
ve curmüm afv olmdukda Livan-ol’nm kusûrna tarafmdan baklmayup, re‘âyâ
ve mülki kendüsine teslim olunmak ve âir kaPalarda tahassun iden tavad ve
aznaurlar her ne vakit tarafma gelmek isterler ise, gerek Livan-ol’na ve gerek
bunlara zarar u ziyân gelmemek ve kemâ-fil-evvel karyelerinde ikâmet itmek ve
bundan akdem tavad ve aznaur taraflanndan kaPalara vaz‘ olman rehinler girü
strdad olunmak ve Gürcistan’da alaca olanlarn güzete murabahalar mutâlebe
olunmamak çün emr-i âlîân getürülmek ve kal‘a-i Pâdiâhîde olan ocaklu ve âir
yer u ile musafat olnup, kemâkân alveri olmak ve Çldr vâlîleri tarafndan
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ziyâde teklif olunmayup vüs‘um mertebe tahsîl-i rzâ ve hdmet-i aliyyelerinde

bulunmak artyla tarafmdan ibu mukavele ve mu‘âhede temessüki virilmidir.

Hakk Teâlâ sâbit-kadem eyleye. Fî 21 Ra sene 182.

Bende Solomon, Hân- Gürcistan- sâbk.”
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Ek 6

Çldr Valisi Vezir Numan Paa’nm, Hükümete sunduu 21 Rebiülâhir 1182

(4 Eylül 1768) tarihli kâime75

Devletlü inâyetlü merhametlü atûfetlü veliyyü’n-ni‘am ve fi’l-kerem

aliyyü’l-himem efendim sultânm hazretleri.

Avâtf- aliyye-i cihân-dârîden eyâlet-i Çldr bu kullanna tevcîh ü inâyet

buyuruldukda, Gürcistan’nmizâm ve istikrânna ve Solomon’un def -i gailesine

dikkat ü ihtimâm olunmak bâbmda emr ü fermân buyurulduuna binâen, tahsîl-i

nzâ-y meyâmin-iktizâ-y veliyyü’n-ni‘ami lâzme-i zimmet-i bendegânem

olmala, Ahska’ya vürûdumdan ilâ-yevminâ hâzâ hâb u râhat terk ve iktizâ-

y metâlib olan Gürcistan’n nizâm ve istikrân ve Solomon’un def-i gailesi

hususunda i‘mâl-i letâifu’l-hayr-hiyl(?) ile her bir tarîkine teebbüs olnup, asl

kâsid olduundan bir ey’i müfîd olmayup, mestur Solomon birkaç seneden

berü mütevahhi olduundan ele getürülmesi su‘ûbet üzre olduundan baka,

meydanda bir hâtr-gaml yokdur ki, ele getürülmesi mümkin ola. Mesfurm

üzerine asker ta‘yîn olndukda, meydanda muhârebe ider erbâbndan olmamala,

asker zuhûrnda firâr u gaybet idüp dalarda ihtifa ve askerin avdetinde yine

meydana çkup, derûn- Gürcistan’da meks ü ikâmet idiyor. Gürcistan tâifesinin

ahd-i kadîmleri mesfur ahz ve yâhud üzerine sell-i seyf idüp i‘dâm itmek

âyin-i bâtl ve zu‘m-i fasidlerince câ’iz olmadndan, ele getürülmesi bir

veçhile mümkin olmayup, her ne kadar mülahaza itdim ise, bu madde nizâm
ancak te’lif ve te’min ile olup, sefer itmek ve âir güne tedbir ile vücuda gelüp,

nizâm ve râbtaya bendi ne veçhile müteassir oldu meczûm- bendegânem
olmudr. Sefer oldu takdirde tedârükât- kaviyye ve masârfat- kesîreye

muhtâc olup, evvelden ziyâde izâ‘a ve itlâf- beytü’l-mâl- müslimînden gayr,
bir faidesi olmad yakln-i bendegânemdir. Devlet-i Pâd'âhîde sefer olsa dahi,

asker Gürcistan a teveccüh itdii gibi, mestur Solomon mukabele ve muhârebe
itmeyecei ve âdet-i müstemirresi üzre yine firâr ve kûhistanlarda ihtifa idüp,

askerin avdetine müterakkb olaca ve asker dahi bir müddet meks itdii sûretde,
masânf- vâfireye muhtâc olduundan, kat‘- nazar bir iki mâh meksleri iktizâ
itse, gerek zâbitâna ve gerek askere ye’s ü fütur gelecei vâzh u âikârdr. Ta‘yîn
olman asker meydanda kimesneyi bulamaz ki muhârebe ile ele getürülmesi
mümkin ola. Gâile-i mezbûr eshel ve âsân vech olan tarîkine teebbüs itmekden
gayr bir durlu ilâc olmadndan ve beyân olundu vech üzre, sefer ve âir güne

?s
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tedâbirin faidesi olmad rütbe-i tahkîkde yakm-kerde-i bendegânem olmala,

fi’l-asl Livan-ol Keyhüsrev ile Solomon’un beynlerinde olan münâkaalar
hasebiyle Suvir Kakas Livan-ol mesfurn zabtnda olmala, kal‘a-i mezbûr
almak dâ‘ iyesiyle bundan akdem kakann üzerine asker ta‘yîn ve muhâsara idüp,

kakann alnmasn kuvvet-i karîbeye getürdüi tarafmza ihbâr olndukda,

mesfur Solomon kakay almak lâzm gelse emâtet olaca melhûzuyla derûn-

Gürcistan’da olan kakalarn kefi bahânesiyle hâlâ kethüdâmz ve Süleymân Paa

ve Ahska Gümrükçüsü MehmedAa kullan, alt-yedi yüz asker ile Gürcistan’a

irsâl ve ba‘z husûslar dahi mûmâ-ileyhimâlara tenbîh olnup sevk u tesyîr

itdirildii bundan akdem hâkipây- devletlerine tahrîr olunmud. Kethüdâmz

kullan Badatck’a vusûlünde, Solomon dahi asker-i vâfire ile Badatck’a yarm

saat mesafe bir kûhistanda olmak hasebiyle, kethüdâmz kullaryla mülâkât

olmak içün amucas Giorgi nâm kefereyi kethüdâmz tarafna irsâl ve keyfiyyet-i

ahvâlini arz u ifade itmek içün görümee tâlib oldukda, “Solomon’un cürmi

galîz ve madûb-i Pâdiâh olmala, ana re’y virmek haddimiz deildir” diyü

gelen adamna cevâb idüp girü avdet itdiklerinde, birkaç defa dahi adamlarn

irsâl ve azîm recâ vü niyâz itdikde, niyâzna müsâ‘ade ve görümesine ruhsat

virdiklerinde, Badatck’a bir çark mesâfe asker-i vâfire ile gelüp, kethüdâmz

kullan dahi yiirmi-otuz adam ile mersûm Solomon ile mülâkâtlarmda, ribka-i

itâatdan hurûc ve isyân ne veçhile oldu suâl itdikde mersûmun cevâbnda,

“hîn-i fetihden bu âna gelince ben ve âbâ vü ecdâdm Devlet-i Aliyye-i dâimü’l-

karârn bende-i halka-be-gû ve re‘âyâs olup, gerek âbâ vü ecdâdm ve gerek

bu kullan ilkâ-y Gürcistan’da han ve han-zâde bulunmak takribiyle, Devlet-i

Aliyye’nin hdemât- lâzmü’l-meserrâtnda kusûr u küsûrumuz yoken, Hac

Ahmed Paa’nn tama‘- hamndan nâî kudret ü tâkatim olmayan hdmetleri

bana teklîf ve nîce nîce mezâlim ve ta‘addiyyât ile ilkâ-y Gürcistan’ harab dup,

perâkende vü perîân ildiinden baka, rz ve cânma dahi sû-i kasdi olduundan,

lâ-ilâc cânm tahlîs itmek içün dalara firâr itdiimde, garaz u nefsânyyet dup

beni Devlet-i Aliyye’ye hilâf- inhâ ile isyân ve tuyânm tahrîr itmekle, gazab-

âte-bar- hazret-i cihan-dârîye giriftâr olduumdan, havfmdan firâr ve ba‘z

mahallerde ihtifâ ider idim. Ben Pâdiâhmn ihyâ-kerde ve abd- memluk olup,

ne kudretim var ve ben ne kelbim ki Devlet-i Aliyye’ye tuyan dup, gelen asker-.

islâma mukabele ve muhârebe ideyim. Asker geldikde firân ihtiyar ve avde.mde

yine meydana çkup, keyfiyyât-, hevn- itimâlimi her çend -'dupfe^ad

itdim ise sonra gelen devletluler dahi bana merhamet ltmeyuP;
.

nefsâniyyeti gitdikçe müzdâd, gerek Gürcistan’n ve gerek benim harabma y
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ü ikdâm itdikleri cümlenin maiûmdr ve üserânn bey‘ u rasna mân olan

Barâhib-i bî-seddbun(?) Katalikoz didikleri hâin ü bî-dîndir. îbtidâ Frenk dînine

kendi duhûl ve vehle-i ûlâda Raca îristadi re‘âyâsn dlâl ve Frenk dînine idhâl

itdirdikden sonra, üserânn bey‘ u irâsn men* ba‘dehû Dadyan’ dahi dlâl ve

anlar dahi Frenk dînine idhâl itdirdikden sonar, bu kazâ bama geldikde beni

dahi dlâl ve re‘âyây bana cem* ve âyin-i bâtl üzre yemin virdirüp üserânn

bey* ü irâsn men* ve cümle tâife-i «Gürcistan dlâl idüp, bu kullar madûb-

hazret-i cihân-dârî oldumdan ihtiyârm elde olmayup, hiylekar- mersûma

mutâba‘atm havfmdan idüi Hudâ’ya ayândr. Kald ki bu kadar müddettir

her çend feryâd itdim ise ve âmân diyüp merhamet istid‘âsmda oldum ise, bana

merhamet itmediler. imdi evvel ve âhir keyfiyyet-i ahvâlime vâkf oldunuz.

Karalarda olan Müslümanlardan ve âir etrâf u eknâfda olanlardan suâl idün.

Eer sözümde kizbim zuhûr ider ise cezâm tertîb idün ve illâ haklkat-i hâle

vâkf oldukdan sonra el-amân hâlime merhamet buyurup âmân celbine teebbüs

iden kimesnelere erî*atnzda ve dîninizde klç olmayup efendimize dahlim bir

avuç kanm Pâdiâhmdan recâ idüp güzete-i cerâimi afv ve hanlm kemâkân

ihsân itdirmee bana efa‘at ve merhamet buyursunlar” diyü tevakki ü niyâz

ve tarafmza bir kt‘a arz- hâli olmala, ma‘lûm- devletleri buyurulmak içün

hâkipâya gönderilmidir. Kald ki kafalarda olan zâbtân ve âirleri kafalarn

kefi içün kethüdâmz ile ma‘an olduklarndan, mersûm Solomon’un kefiyyet-i

ahvâlini kethüdâmz kullan srran suâl itdikde, “mesfurm kelâm vâki ‘dr”

diyü cümlesi ehâdet idüp, ehâdetlerini mu’teber bir kt*a mahzarlan olmala,

ma‘lûm- devletleri buyurulmak içün hâkipâya gönderilmidir ve kefere-i

mesfur[un] karndayla Ahska ahâlîlerine bir kt* a mektûb olmala, Ahska’da
olan ulemâ ve ocaklu ve livâ beyleri taraf- kullanna getürüp, “mesfunn size olan

tahrîri vâki* m gayri vâki* m” diyü suâl olndukda, “fi’n-nefsilemr mesfunn
tahrîri vâki ‘dr” diyü cümleleri ehâdet idüp, ehâdetlerini mübeyyin bir kt*

a

mahzarlar olmala, manzûr u ma‘lûm- devletleri buyurulmak içün ihtiyâten

hâkipây- devletlerine gönderilmidir ve kefere-i mesfunn kethüdâmz ile olan
mükâlemesi[ni] Badatck’dan kethüdâmz, tarafmza tahrîr itmidi. Manzûr ve
ma‘lûm- devletleri buyurulmak içün hâkipây- devletlerine gönderilmidir.

Merhametkâr efendim, kefere-i mesfunn âbâ vü ecdâd Gürcistan’n
mu temedleri olup, öteden beni Gürcistan’da han olmak hasebiyle, mesfunn
vücud var iken âiri han olmak lâzm gelse Gürcistan bir veçhile nizâm bulmaz.
On aydan berü meydanda han yok ve han idecek adam dahi yok ve Râhibin ii
kzb- sarih oldu mukaddemâ dahi efendilerime îmâ olunmala, maiûm-
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devletleri olmudr. Kald ki bende-perver veliyyü’n-ni‘am efendim, bu esnâda

sefer oidu sûretde tedârükât- kaviyye ve masârfat- kesîreye muhtâc olup,

izâ‘a ve itlâf- beytü’l-mâl- müslimînden gayri bir faide-i mu‘temedin-bihâ

olmad vâzh u âikârdr. Kerem ve inâyet buyurulup ehzâde efendilerimizin

ba-gözü hürmetine, mesfur Solomon’u recâ ve cezâ ve cerâim-i güzetesi afv

ve temessükde zikr ü beyân olman urût üzre hanl kemâkân kerem ü ihsân ve

tarafmzda olan Barâhib Katalikoz nâm kefereyi, diyâr- âhara nefy ve muhkem

hfz olunmasna müsâ‘ade-i aliyyeleri erzânî buyurulmak niyâzmdr. Gürcistan

hanl Solomon’a kerem ve inâyet buyuruldu sûretde Râhib-i mesfur eerçi

Gürcistan’a gidemez. Lâkin Gürcistan’a gitdii takdirde yine Gürcistan’a azîm

ihtilâl virecei zâhirdir. Diyâr- âhara nefy ve hfz olundu takdirde düvel-i

sâireye firâr ve mel‘anete sülük idecei yakin-kerde-i bendegânem olmala,

mesfur diyâr- âhara nefy ve muhkem hfz olunmas içün bir kt‘a emrin sdârna

kerem ve inâyet ve istid‘â-y bendegânem üzre mesfur Solomon’un cerâimini afv

birle, kemâkân hanlnn fermân- âlî-ân ihsân buyurulmak niyâzmdr. Kald

ki inâyetlü efendim, han olup sadâkatle hdmet itdi fîhâ, itmedii sûretde dahi

ele getüriip cezâsnn tertibine ba
l

de-bu
4

d Ahska da olan kullarna âsân olmak

gerekdir. Kulunuz her çend ki mülâhaza eyledim, bundan gayri tarîk ve çâresi

bulamadm. nâyetlü efendim, gerek ibâdullâha ve gerek beytü’l-mâl- müslimîne

bu tarîkden gayri bir ehven tarîkini bulamadm. Zira birkaç seneden berü tutulan

husûslarn gerek tedbîrinde ve gerek efendimize hakîkat- hâli ifade tmekde

hilâfa cesâret itdiklerinden, gerek bu havâlide ve âir etrâfda olan askere futur

gelmidir. Kerem ve inâyet buyurup bu veçhile müsâ‘ade olunmasna himmet

ve temessükde zikrolunan maddeler ferden-ferd birer fermâna muhtaç olup,

mevâddn birisi girü kald sûretde yine tekrâr efendilerimize tahrîre muhtaç

oidu ma‘lûm- devletleri buyurulmak niyâzyla kâme- dara‘at tahririne

cesâretim olmudur. ndallâhi-Teâlâ manzûr- nazar-re’fetleri buyuruldukda emr

ü fermân devletlü inâyetlü merhametlü atûfetlü veliyyü n-ni am- esru erem

efendim sultânm hazretlerinindir. Fî 21 Ra [1]182. [Mühür].
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ENSAR KÖSE

VESKALAR

Vesika 1

Sabk meret Kral I. Solomon’un Gürci lisanyla. Çldr Valisi Numan

Paa’ya hitaben yazd mektup (BOA, A.DVN.KT, 1051/61).
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Vesika 1 b
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ENSAR KÖSE

Vesika 2

Ahska ileri gelenleri ve ahalisinin, Solomon’un affna dair müterek

mahzar (BOA, A.DVN.KT, 1051/61).
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Vesika 3

Bata Gürel Prensi Mamia olmak üzere, Bat Gürcistan’daki manastr ve

kiliselerde olan rahiplerle, tavad, aznaur ve halkn dier ileri gelenlerinin

müterek mahzar (BOA, A.DVN.KT, 1051/61).
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ENSAR KÖSE

Vesika 4

I. SolomoTun, Osmanh tarafna verdii 21 Rebiülevvel 1182 (5 Austos

1768) tarihli temessük (BOA, A.DVN.KT, 1051/61).
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